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ِحیِم  حمِن الر َ  بِسِم اهلِل الر َ

 سخن مترجم  

ی نیازهننای اسننت کننه پاسننخ گننوی همننه یدیننن مبننین اسننالم دیننن جننامع، کننامل
بشننری در طننول تنناریخ از بنندو ظهورخننویش تننا کنننون بننوده وخواهنند بننود. کلیننات 
تمنننام مسنننایل در نصنننوص کتننناب وسننننت بنننه صنننورت اجمنننال بینننان شنننده کنننه 
دانشننمندان اسننالمی درخننور فهننم واسننتعداد خننود بننه تفصننیل وتفسننیرآن پرداختننه، 

ننندگی را ی درسننت زسننتخران نمننوده و شننیوهااحکننام جزئیننه را از مناهننل شننیرین 
انند. در پرتو تعنالیم حینات بخنش قنرآن وحندیث بنرای منردم تبینین وتشنریح کنرده
ای کننه در و بننا اسننتفاده از اصننول کلننی دیننن بننه بیننان مسننایل نوظهننور ومسننتحدثه

 اند.و  وجودی  نداشته  پرداخته  طالیی نبوت و قرون مشهود لها بالخیر  سابقهعصر 
ثبننوت وداللننت بننر معننانی، بننه چهارقسننم زیننر تقسننیم از آنجننایی کننه دالیننل شننرعی بننه اعتبننار 

 شود: می
  ؛«قطعی الثبوت والداللة»ن 1

  ؛«قطعی الثبوت وظنّی الداللة»ن 2

  ؛«ظنّی الثبوت والداللة»ن 3

 ؛«ظنّی الثبوت وقطعی الداللة»ن 4
بجننز در قسننم اوّل، در اقسننام دیگننر مجننال بحننث و گفننت وگننو بننرای صنناحب  

واخننتالف نظننر در مسننایل، امننری بنندیهی، طبیعننی و اجتننناب نظننران وعلمننا گسننترده 
 ی رسننول اکننرمناپننریر اسننت. از ایننن جهننت در صنندر اسننالم و در حیننات طیبننه

وحتّنی  گشنتهدر تفسیر بعنض نصنوص بنین مجتهندان صنحابه نینز اخنتالف نظرواقنع 
در منننواردی  اینننن اختالفنننات بنننه سنننمع و اطنننالع نبنننی رحمنننت وپینننامبر الفنننت و 
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نیننز رسننیده و آنحضننرت بننا سننکوت و بیننان تقریننری خننویش مهرتأیینند و  محبننت
 اند.تصدیق برآن نهاده

سننین یوپننس از آن نیننز همننواره ایننن اخننتالف نظرهننا در میننان اندیشننمندان وت ور
اسننالمی وجننود داشننته وهرکنندام بننرای مبننرهن ومنندلل نمننودن قننول ونظننر خننود، بننه 

الف وبررسننی دالیننل آن، بیننان قننراین ودالیلننی پرداختننه  وضننمن نقنند نظننر مخنن
تننر از دریننای جوشننان شننان اسننتوارتر از کننوه و مننوّاناحتننرام فریننق مقابننل در قلننوب

ای بننود بنوده اسنت؛ زیننرا کنکناش وتحقیننق هرینک از آننان بننه منظنور انجننام وظیفنه
هننا گننرارده و برمحننورق احقنناق حننق دورمننی زد کننه شننرع مطهننر اسننالم، بننردوش آن
هنا ران و فرهیختگنان دیگنری کنه پنا بنه پنای آنوآنان یقین داشنتند کنه پنژوهش گن

مشغول تحقینق و بررسنی مسنایل هسنتند هرچنندهم کنه بنه خطنا رفتنه باشنند معنرور 
 ومأجوراند.

ای هریننک بننه تنندوین وتنظننیم  اصننول و ضننوابطی درچنننین فضننای دوسننتانه
نباط و تهنای زالل آن اسنپرداخت کنه بنه آسنانی بنه تنوان احکنام دیننی را از چشنمه

نمننود. وعننوام الننناس ومردمننی کننه از توانننایی واسننتعداد کننافی اجتهنناد  اسننتخران

  وأأِّكْْر ك  َأْهأأ َ  فَاْسأألَوا  ﴿...یبرخننودار نبودننند بنندون اکننراه و اجبننار، وبننه مقتضننای آیننه
أأأ َن  َُنا َْ حنننلّ مسنننایل ومشنننکالت خنننود را از دانشنننمندان اسنننالمی  1إكن رانأأأْاَْل َت عَأ

شننان اعتمنناد کامننل بننه دانننش، تقننوا و دیانتکننه نننزد آنننان معتمَنند و مؤثوننق بننوده و 
شنندند. بنندین صننورت مننراهب فقهننی شننکل گرفننت و از بننین داشننتند جویننا می

مننراهب مختلننف، چهننار مننرهب فقهننی اهننل سنننت کننه بعنندها بننه نننام بنیننان گننراران 
نظننر بننه هننا مننرهب امننام اعظننم ابوحنیفننهس آنخننود شننهرت یافتننند ودر ر 

گی مننورد پننریرش و اسننتقبال مننردم قننرار ی ابعنناد زنننددر همننه شجامعیننت وکمننال
هننا جننز چننند مسننأله در البننالی کتننب گرفتننند وکننم کننم مننراهب دیگننری کننه از آن

                                                 
 .٤٣النحل: و ٧األنبياء:  ـ  1
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متفننرّق چیننزی بنناقی نمانننده بننود، بنننابر عنندم توانننایی پاسننخ گفننتن بننه نیازهننای دینننی 
منردم از بنین رفننت و بندین نحنو مننراهب فقهنی در چهنار مننرهب منحصنر ومحنندود 

وككَ  گردید. ٌع َعُكيٌَل  َو ّلَلا  َيَشاءا  َمن يأاْؤعكيهك   ّللَك   ا َفضْ  ﴿ذََٰ   1َو سك

شننان، بننرای ائمننه حننق ی متبننوعین و پیراوانناگفتننه نماننند کننه هننیز کنندام از ائمننه
نیسننتند. بلکننه نظننر بننه  نبننوده و تشننریع قائننل نبننوده و منندّعی عصننمت آنننان از خطننا

هننا از نصننوص شننرعی ارایننه شننان، بننه تفسننیری کننه آنتبحّننر علمننی و تقننوا وطهارت
کننه در دیگننر مسننایل اننند.کما ایناننند اعتمنناد کننرده وبننه پیننروی آنننان پرداختهنموده

ی دینننی و دنیننوی در میننان مننردم مرسننوم ومتننداول اسننت.مثالع؛ مننردم بننرای معالجننه
کننند کنه بنه تشنخیت و تخصنت او پزشنکی مراجعنه میهای خنود تنهنا بنه بیماری

اعتمنناد دارننند. وامننور سنناختمانی خننود را بننه دسننت مهندسننی مننی سنن ارند کننه بنننابر 
هننا را بنه دسنت آورده اسنت. هنیز گنناه تخصنت، تجربنه و دیاننت خنود، اعتمناد آن

دیده نشنده و نخواهند شند کنه فنرد بنه پزشنک و مهندسنی مراجعنه کنند کنه نسنبت 
ی او اعتمناد نندارد. وینا بنرای امنور دنینوی خنود بنه فنردی جنز بنهبه تخصنت وتجر

ی خننود بننه مهننندس راه متخصننت آن مراجعننه نماینند، مننثالع؛ هننیز گنناه بننرای معالجننه
بنننرای کارهنننای سننناختمانی بنننه پزشنننکی کنننه دارای چنننندین فنننوق  و سننناختمان و

کنننند.حتی ممکننن نیسننت های معتبننر دنیننا اسننت مراجعننه نمیتخصننت از دانشننگاه
ی خننود نننزد متخصننت چشننم بننرود ویننا کسننی یمننارقلبی دانسننته بننرای معالجننهکننه ب

که از کمبود بیننایی در رننو و عنراب اسنت بنه فنوق تخصنت قلنب وغینره مراجعنه 
 کند.

ای بننه جننای تعمیننر، راه ها تغییننر کرد.عنندّهمتأسننفانه رفتارهننا عننوض واهننداف
که سننالیان تخریننب را پننیش گرفتننه، بننه تمسننخرافکار و نظریننات مردمننی کمربسننتند

متمننادی عبننادت و بننندگی خنندا را بننه پیننروی از سننلف صننالح وپیشننوایان دینننی اعننم 

                                                 
 .٥٤المائدة: ـ  1
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هننا را دادننند. ایشننان مقتنندیانجننام مننیی مجتهنندیناز صننحابه و تننابعین وائمننه
ی اربعننه را نننادان و مقتنندایان را جاهننل قلمننداد ومعرّفننی کردننند. تقلینند از ائمننه

طنرح مسنایلی از بناب اولنی و عندم  شرک و مقلندان را مشنرک عننوان نمودنند. وبنا
« هننا در نمننازمحننل بسننتن دسننت» ،«رفننع ینندین»،«آمننین بننالجهر»ی اولننی مثننل: مسننأله

ی وحنندت مسننلمانان را ازهننم پاشننیدند و... بننه جننن  بننا مننردم برخواسننته وشننیرازه
هنننا را سنننتارگان آنرا کنننه آنحضنننرت وگرشنننته از آن، اصنننحاب پینننامبر
اسننت بننه بنندعت بننه پیننروی ازآنننان فننرا خواننندهآسننمان هنندایت نامیننده و امننت را 
بیسننت رکعننت تننراویح را کننه بننه اتفنناق امننت از  گننراری در دیننن مننتهم نمننوده و
تننا بننه امننروز در تمننام جهننان اسننالم جنناری وسنناری  زمننان خالفننت فنناروق اعظننم 

کننه ی پیننامبربننوده خننالف سنننت، و بنندعت گفتننند. گویننا )نعننوذ بنناهلل( صننحابه
وشننناهدان وحنننی وتنزینننل بودنننند سننننت  نحضنننرت ی آشننناگردان بنننال واسنننطه

وبننندعت را ازهنننم تشنننخیت ننننداده و دینننن را بنننه درسنننتی درک نکنننرده بودنننند 
 ی جلیننل القنندر محمّنند امنننینی امننت اعننم از خلفننای راشدین،صنننحابهوهمننه

ی مجتهنندین پننس از اننندک زمننانی از رحلننت وتننابعین وتبننع تننابعین وسننایر ائمننه
 بدعت وگمراهی افتادند؟!ی در ورطه جان گداز رسول اکرم 

کنناش ایننن عزیننزان بننه ایننن نصننوص توجننه کننرده و اننندکی بننه اندیشننه وتأمّننل 
در منننورد صنننحابه و بنننویژه  خدا رسنننول پیرامنننون آن منننی نشسنننتند کنننه خننندا و

هننا را مننورد تمجینند وسننتایش قننرار خلفننای راشنندین چننه فرمننوده وچگونننه آن
 اند:داده

ـــ1 ْك َ أأأَُ  ـ ِاوكَع َعأأأنك  ونَأأأ ك ي   َوقَأأأْر  ٍ  َ أأأ ك َََُل َككْسأأأَنا َُْيأأأهك َوَسأأأ أأأَن ك »ى  ّلَلا َع َْل ُكَّا ْا َعَُأأأْي
َْركع عَ  ركيَن  ْوَنْهركيْكنَي َُأ ِّك َوساَنةك  ْْلاََُفاءك  وَ  شك وَنَ  جك َُْيَها ِبك  1«.ضُّ   َع

                                                 
 .1٧٥8ـ جامع بيان العلم وفضله: حدیث شماره: 1
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سنننت مننن وسنننت »صننحیح روایننت شننده کننه بننا سننند خداترجمننه: از رسننول
 بعنند از مننرا برخننود الزم بگیرینند و بننا  نواجننرخلفننای راشنندین و هنندایت یافتننه 

 ها محکم بچسبید.به آن (های عقل)دندان

ــــ2 َََُل   ـ َُْيأأأأهك َوَسأأأأ َُى  ّللا َع أأأأ ها  ّللَك َ أأأأ َِسا َ قَأأأأاَه  قَأأأأاَه  إكّْنك »عأأأأن ياَِّيْأَفأأأأَة ُْأأأأنك  ْوَيَنأأأأانك
أأأأأْن  وَُأأأأأَِّْينك مك ْاَْلَ فَاقْأَْأأأأأراو  ِبك ِا َُأَكأأأأأااك  فكأأأأأي ِكع َمأأأأأا قَأأأأأْر ٍْ أأأأأركعَت َأ َْ أأأأأ   « َُأ ْْ َِ إكَِب َأكك َُ َوَأَشأأأأأا

  1.َوعاَن َ 
مننن »فرمودننند: گوینند: رسننول اکننرممی ترجمه:حریفننه بننن الیمننان

لننرا بننه دوشننخت بعنند از  دانم کننه چقنندر درمیننان شننما خننواهم بننود،نمننی
 اشاره کردند. وبه سوی ابوبکر وعمر « من اقتدا کنید

راشننندین را سننننت عمنننل خلفنننای  ایم کنننه پینننامبرآینننا فکرکنننرده
 گویننند ومنننا بنننا بننندعت گفنننتن آن، بنننه معارضنننه بنننا آنحضنننرتمی

 ایم؟!برخاسته
بننه پیننروی از خلفننای راشنندین امننر فرمننوده  دانیم کننه پیننامبرآیننا مننی

 !نماییم؟ها تحت عنوان بدعت منع میو ما مردم را از پیروی آن
ر ایم کننه بنا بنندعت گفننتن عمنل خلفننای راشنندین، در برابننآینا اندیشننیده

 « و  شأأرين  دهأأريني»هننا را بننا ایم کننه آنقننرار گرفتننه ارشنناد رسننول اکننرم 
 !اند؟وصف نموده

 ایم؟ فکر کرده خدا آیا به عواقب مخالفت با رسول
 فرماید:بیائید به کالم خداوند متعال نگاهی بیندازیم که می

                                                 
ــ1 ــد   ـ ــه هحم ــدیث ه أج ــ ا الح ــه  2٣2٤٥ه ــم ماج ــ )  9٧(، واب ــان  ٣991(، والتأم ــم حب ( 6902(، واب

 وهو حدیث حسم.
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أأأأ هَ  ياَشأأأأاقك ك  ﴿َوَمأأأأن أأأأن  وَ سا ِْاأأأأَر َٰ َويَأَْهكأأأأْع  َأأأأْ َ َسأأأأهكي ك  مك أأأأرك َمأأأأا عَأهَأأأأنَيَ وَأأأأها   َْ أأأأْؤمكنكنيَ َُأ   ْونا
  1نأاَ وكْهك َما عَأَ َِبَٰ َوناْصُكهك َجَهَنََل َوَساَءْت َمصك ً  

کننه راه هنندایت بننرای او آشننکار شنند بننا پیننامبر بننه ترجمننه: وهننرکس، پننس از آن
ینننرد، وی را بدانچنننه روی مخالفنننت برخیزد،و]راهنننی[ غینننر راه مؤمننننان درپنننیش گ

خننود را بنندان سننو کننرده واگننراریم وبننه دوزخننش کشننانیم، وچننه بازگشننتگاه بنندی 
 است.

َِسا وَها   ّللََ  ياَشاقك ك  ﴿َوَمن َكَكابك   ّللََ فَإكَن  َو   2َشركيرا  ْو
ترجمننه: هننرکس، بننا خنندا و رسننولش بننه مخالفننت برخیننزد، قطعنناع خنندا سننخت 

 کیفر است.
هننا کسننی آن را ایننم دینننی کننه قننرنایننن قضننیه فکرکننردهآیننا تننا بننه حننال بننه 

نفهمیننده وحتننی نخسننتین گروینندگان آن، گمننراه وبنندعتی باشننند، چنننین دینننی چننه 
 !ارزش و اعتبار خواهد داشت؟

أأأَع أاَمأأ ك َعَُأأأى  »فرمایننندایم کنننه میرا شننننیده آینننا اینننن ارشننناد پینننامبر ََْْْنك وَأأْن 
َْل  ْا َََُأأأْي َوةك أََُأأأًر َ فَأ ََ ْْلََناَعأأأةك فَأأأإكَن يَأأأَر  ّللك َعَُأأأى  ْْلََناَعأأأةك  وَضأأأ یعننننی؛ امنننت منننن  3.«ِبك

هرگنز بننر گمراهنی اجمنناع نخواهند کننرد، لنرا جماعننت را الزم بگیریند؛ زیننرا تأیینند 
 خدا با جماعت است.

کننه افنراد بننی سنوادی کننه الفبننای دینن را نیاموختننه و حتنی قننادر بننه تر اینجالنب
روخننوانی قننرآن کننریم نیسننتند نیننز بننر مقننام اجتهنناد فایزگشننته و بننه اظهننار نظننر در 

ی مسننایل پننیش پننا امنور دیننن مننی پردازننند.گویا دیننن در نگنناه آنننان حتننی بننه اننندازه
اسننت، نیننز ارزش واهمّیننت ی دنیننا کننه ضننرر و زیننان آن اننندک و محنندود افتنناده

                                                 
 .11٥النساء: ـ  1
 .1٣األنفال: ـ  2
 .1٣62٣ـ المعجم الکبيأ للطبأانی: حدیث شماره: ٣

javascript:void(0)
javascript:void(0)


                       21                                                                                                        فضایل و مسایلِ ماه مبارک رمضان  

 

راهکارهننای مناسننبی بننرای آن پینندا  نداردکننه باینند بننه کارشناسننان آن عرضننه و
 :اسالم شناس شرق کنند و به قول دکتر اقبال الهوری شاعر و

 تن  بر ما رهگرار دین شده است

 نظر زاجنننتهاد عالمانق کننننم
 

 استهرل یمی راز دار دین شده 

 محفوظ تراقتنندا بر رفتنگان 
 

 شان توصیه نموده وکه قرآن کریم ما را به س ردن امانات به اهلغافل از این

خداوند شما را به ادای 1 َأْهُكَها إكَِبَٰ  ﴿إكَن  ّلَلَ َيَْما اراَْل َأن عأاَؤٍُّو   ْْلََماََنتك فرمایدمی
 کند.ها به صاحبانش امر میامانت
 چه امانتی باالتر از دین و احکام دینی است؟  

و بنندون توجننه بننه مسننؤلیت سنننگین شننرعی، جسننورانه بننه فتننوا مبننادرت وشننتاب 

ْْيَأأا  َأأْ َ  َأهَأأ    »فرماینندچنننین می کننه رسننول اهللنمایننند حننال آنمی َ ُكفا َمأأْن أافْأأ ك
ُْاأأها َعَُأأى َمأأْن َأفْأَْأأا ا  ََّنَأأا إك که بننی دلیننل فتننوا داده شننود گننناهش یعنننی؛ کسننی 2«.فَإك

 است که به او فتوا داده است.برگردن کسی

َ قَأأأاَه   َُْيأأأهك »َعأأأنك  ُْأأأنك َعهَأأأا:  ُْاَهأأأا َع ََّنَأأأا إك ََْنأأأى َعْنَهأأأاَ فَإك ْْيَأأأا يَأ یعننننی؛  3«.َمأأأْن َأفْأأأأَت فأا
 هرکه کورکورانه فتوایی دهد گناه آن فتوا برگردن او خواهد بود.

را از جسنننارت در امنننور دینننن مصنننون و بنننه راه راسنننت هننندایت  خداونننند منننا
 فرماید.

ای اسنت بنه منظنور آگناهی بخشنی بنه کتاب حاضنر تنالش مخلصنانه و محققاننه
مسننلمانان  در رابطننه بننا فضننایل ومسننایل منناه مبننارک رمضننان کننه توسننط عننالم 

 مننناظر چیننره دسننت، حضننرت موالنننا محمّنند الینناس گهمننن  فرزانننه، سننخنور و

                                                 
 . ٥8النساء: ـ   1
ـ سنم ابم ماجه: باب اجتناب الأا) والقياس، وقال االرنؤوط: إسناده حسم، مسلم بم یسار حسم الحدیث  2

 ومم دونه ثقات.
 ـ مسند اسحاق بم راهویه.٣
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را ترجمنه و بنه فارسنی زباننان عزینز درآمنده و بننده بنه دسنتور ایشنان آن به نگنارش
را بننه شننرف قبننول بنننوازد نمننایم. امینندوارم خداوننند بننه لطننف خننویش آنتقنندیم می

 سایر خوانندگان محترم را به سعادت ابدی نایل گرداند. مترجم و مؤلف و و
تقنندیم عزیننزان ای سنناده و روان ودر عننین حننال صننحیح ام ترجمننهبنننده کوشننیده

بنمننایم امّننا بننه هننیز وجننه ادّعننای عصننمت از خطننا ولغننزش را  ننندارم، لننرا پیشنناپیش 
تشنننکر نمنننوده و  از دوسنننتانی کنننه خطاهنننایم را بنننه منننن گوشنننزد کننننند تقننندیر و

 شان را از ایزد منّان مسألت می دارم.پاداش
شننوم کننه مطالننب داخننل دو قننالب ] [ از طننرف متننرجم و درضننمن، ینناد آور می

باشنند.  و مطننالبی را داخننل پرانتننز) ( آمننده اسننت از سننوی مؤلننف محتننرم می آنچننه
بننه منظننور جلننوگیری از  را هنناکننه مؤلننف درون قننالب گراشننته بننود، بنننده آن

 التباس داخل پرانتز گراشتم.
لطننف  ی بزرگننوارانی کننه بننه نحننوی  بنننده  را مننورد تفقّنند ودرپایننان از همننه
لننوی محمّنند قاسننمی پورحفطننه اهلل کننه در بنناالخت عزیننزم مو اننندخننویش قننرار داده

جأأک  َل  ّلل »صننمیمانه قنندر دانننی نمننوده وبننه همگننی اندامننور رایانننه همکنناری داشننته
 گویم.می «خ  ً 

ِ اقنَأأأأأأا  جْكَناَُأأأأأأها َو  ًَ َو  أأأأأأ أأأأأأَ  َِببك ِكََن  وَهابك ِ اقنَأأأأأأا  عْكَهاَعأأأأأأها َو َ  ِكََن  ََأأأأأأَ  َيْكأأأأأأاً َو   أأأأأأَْل َ  َُها  َو
َكنيَ َ َُی  ّللا  َُی َخ ك َخُككهك ُماََنر  َو آوكهك َوَ  هكهك َأمَج ََاَوی َع  .  عَأ

 
 محمّد روشندل ورکاتی

 الحرمین الشریفین چابهار جامعةمدرس 
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 استقبال رمضان

رحننم وکننرم خداوننند متعننال شننروع شنندنی اسننت،  فصننل بهننار فضننل وعنایننت و
شنود، یتنزیین من بهشنت بنیش از پنیشماه رمضنان فنرا رسنیده اسنت. آنجنا بنگریند! 

پننس از چننند روز، صنندای  اسننت. ی وزینندنهننای رحمننت از زیننر عننرش آمننادهباد
حنور عنین نینز دسنت بنه دعنا  دلنواز برگ درختان بهشنت بنه گنوش خواهند رسنید،

عننرض خواهنند نمننود: بارالهننا! درایننن منناه مبننارک بننندگان سننعادتمند وخننوش 
های آننان [ منا چشنمدیندگان منا خننک واز ]دیندارهنا نصیب تنورا کنه از دیندن آن
 .به روزه دار، حورعین داده خواهد شد 1.یممسرورشود، ]از تو[ می جوی

از  نخسننتین شننب رمضننان اسننت، فقیننه امننت حضننرت عبننداهلل بننن مسننعود 
هننای بهشننت گشننوده رکندکننه در ایننن شننب، تمننام دروایننت مننی پیننامبر اکننرم 

درهنای جهننم ینینز بسنته نخواهند شند، وهمنه در شنود حتنی در تمنام مناه، ینکمی
و شننود حتننی یننک در نیننز بنناز نخواهنند ماننند. شننیاطین متمننرّد در تمننام منناه بسننته مننی

ای هرشننب تننا طلننوع فجرننندا مننی شننوند. آواز دهننندهسنرکش بننه زنجیننر کشننیده مننی
دهننند: ای جوینننندگان خینننر! خیرالهنننی را پریرفتنننه وشنننادمان باشنننید، وای جسنننت 

ت نگهدارینند وبهننوش باشننید. سنن س پننژواک صنندای رب لننم دسننوجننو گننران شننرّ! 
او را  ، آیاکسننی هسننت کننه آمننرزش بخواهنند تنناهننا را نننوازش مننی کننندیننزل گوش

ای اش را ب ننریریم؟ آیننا دعننا کنننندهای هسننت کننه توبننهبیننامرزیم؟ آیننا توبننه کننننده
 2وجود دارد که ما مرادش را برآریم؟ آیا سائلی هست تا به او عطا کنیم؟

                                                 
.معجم 1886حدیث:، رقم ال2/909ـ ]ه أجه ابم  زیمة فی صحيحه، باب تزیيم الجنّة فِی شهأ رمضان: 1

 ، و....[ 6800األوسط للطبأانی، رقم الحدیث:
 .[٥1،حدیث شماره: 1/166ـ] فضائل األوقات للبيهقی: 2
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بننه  یابنند، وروز عینند فطننر، از جهنننم نجننات مننیهننزار جهنمننی هرشننب شصننت
 1گردد.های رمضان، از جهنم آزاد میی تمام آزاد شدگان شباندازه
شننویم: مقصننود یننان دارد. اینننک بننه زمننین متوجننه مننیهننا جرهننا در آسننمانایننن

از آغنناز منناه رجننب،  تخلیننق وآفننرینش کائنننات حضننرت محمّنند رسننول اهلل 

ََِجأأَب َوَشأأََهاَن  »کننرد ومننی فرمننودتمنننا مننی]ازخنندا[ رمضننان را  ِكل وَنَأأا فكأأی  أأََل َِب ُْها  َو
ََِمَضأأانَ  مننا کننن وبرکننت  بننا مننارا بننرای  پروردگننارا!  منناه رجننب وشننعبان ) 2«.َوَُُْكغنَأا 

گونننه رسننید، زبننان نبننوت، اینننکننه شننعبان فننرا مننیرا بننه رمضننان برسننان(. و هنگننامی

َُهاأأَلَ »نمننود کننه: گننوهر افشننانی مننی ََِمَضأأانَ هأأِّ  َشأأََهانا   َو ُْكغنَأأا  پروردگننارا! ) 3«.َ َوَُأ
ایننن منناه شننعبان اسننت]که بننه لطننف خننویش بننه مننا عطننا نمننودی، لننرا[ مننارا بننه 

 رمضان]نیز[ برسان(.
منناه  ؛از دو منناه پننیش بننه اسننتقبال ایننن میهمننان خجسننته یعنننی پیننامبراکرم 
جننان نثننارش را  صننحاباشنند، وچننون آخننرین شننب شننعبان مننی شننتافترمضننان مننی
ازات منناه مبننارک رمضننان هننا وامتیننذکننر اهمیننت، سننودمندی، ویژگننیجمننع وبننه 

 پرداخت.می
]منارا درچننین شنبی گنرد  گویند: رسنول خندامنی ضرت سنلمان فارسنی ح
 فرمودند:آورده[ 
أأأأن  َوأأأأ ك »  ٌِلَ َشأأأأهٌ  فكيأأأأهك وَيَُأأأأٌة َخأأأأٌ  مك أأأأَل َشأأأأهٌ  َعهكأأأأيٌَل مهأأأأا ٌا َُ د قَأأأأر َ َش  َيأَُّها ونَأأأأا:ا

أأأأَن  ْلَأأأأ ك   َُة  مك َصأأأأ ُكأأأأه َعَی ُّعأأأأاًََمن عَأَكأأأأَ َب فكيأأأأهك  ك أأأأَياَمه َف كيَضأأأأًة َوقكيَأأأأاَم وَي ََأأأأَ   ّللا  ك َشأأأأه  َ َج
 ٍَ َكنَي َ أأأأاَن َ َنأأأأن َأ ٍَی َسأأأأه ٍَی فيأأأأهك ف يَضأأأأًة َ أأأأاَن َ َنأأأأن َأ أأأأَ   َ وَمأأأأن َأ ی َف كيَضأأأأًة فكيَنأأأأا سك

                                                 
، باب فضائل ٣٣٣٤، شعب اإلیمان، حدیث شماره:٥1، حدیث شماره:1/166] فضائل األوقات للبيهقی: ـ1

 شهأرمضان.[
،معجم ابم ٣٥٣٤،شعب اإلیمان ٣9٣9، المعجم األوسط للطبأانی6٤96ـ]مسند البزار، حدیث شماره: 2

 [٣09عساکأ،شماره:
 ـ ]لَم اَجِدِ الأوایةَ به ه األلفاظ. متأجم[ ٣



                       25                                                                                                        فضایل و مسایلِ ماه مبارک رمضان  

 

أأأأَ   َ وهأأأأ  َشأأأأه ا  وَصأأأأ ك و وَصأأأ ُاأأأأه  ْلَنَأأأأةاَ َو َشأأأأه ا  داَ  َسأأأأا ك وَشأأأأهٌ  َف كيَضأأأًة فكينأأأأا سك  ا  َأَ  
ِكو  أأأان  أأأَن  ونَأأأا َِقَأَهْكأأأهك مك َ َمأأأن َفیَأأأَ  َ أأأااكناً  أأأان مغفأأأ ً  وكِّانا ُكأأأهك وعكْأأأ ا  ِك اا  داأأأؤمكنك ٍا  يَأأأکٍَ 

أأأوأأأه م أأأ ا َأجأأأ ك   ُّنَأأأا  َكأأأرا َمأأأا يأاَفیْك أأأن َأجأأأ ك  شأأأیٌءَ قَأأأاوا    وَأأأيَف  ا أأأن  َأأأ ك َأن يَنأأأَْككَج مك  ا مك
َةك َمأأأأاء  َأو  یكأأأأی  ّللا هأأأأِّ   و َأأأأَ  َب َمأأأأن َفیَأأأأَ  َ أأأأااكناً عُأأأأی َ أأأأَ    َأو َشأأأأُ   وَصأأأأااكََل فَأَكأأأأاَه  يَا

ِكَ  أأأأأَن  ونَأأأأا أأأأأ ا  عكْأأأأٌ  مك َِةأأأأٌة و َأوَسأأأأأیاه َمغفكأأأأَ ٌ  و آخك َمأأأأأن ماِّقَأأأأةك وَأأأأَ  َ وهأأأأأ  َشأأأأهٌ  َأَوواأأأأأها 
ُا  كأأأهك َ َفأأأَ   ّللا وَأأأها  َصأأأاه   و َخَفأأأَ  َعأأأن َِ َُِأأأعك خك أأأن َأ ِكَ َو سأأأٌَْ ك او  فكيأأأهك مك أأأَن  ونَأأأا َأعََْكأأأها مك

ََُْانك  أأأأأأَل َعنهاَنأأأأأأاَ فََلَمأأأأأأا  َْلصأأأأأأ ٌا نَأأأأأأی ُك ََُْنيك َت  ك أأأأأأَل َو َخصأأأأأأ ٌا ََُِ َُْنيك عا هاأأأأأأ ن ُككَنأأأأأأا  َخصأأأأأأ
ٍَ ا َأن َت إكوأأأأأأَه إكتَ  ّللا وَعَّأأأأأأَْغفك اونَها  أأأأأأَها أأأأأأَل  َفشك ٌا ََُِ ََُْأأأأأأانك عا هاأأأأأأ َن ُككَنأأأأأأا  ََُْأأأأأأانك  و َ وَأَمأأأأأأا  و

ِكَ َمأأأأأن َأشأأأأأَهَع فيأأأأأهك  أأأأأَن  ونَأأأأأا َاأأأأأ ذاوَن ُكأأأأأهك مك أأأأأَل َعنهاَنأأأأأا  فَأََّْأأأأألَوا َن  ّلَل  ْلَنَأأأأأَة وعَأ ٌا نَأأأأأی َو َت ك
ًَة َت َيهَنأأأألا  أأأأأی َشأأأأُ  أأأأن َي هك ترجمنننننه: ای  1«.َيَْأأأأی يَأأأأأرخاَ   ْلَنَأأأأةَ  َ أأأأااكناً سأأأأكا ا  ّللا مك

آن شننبی وجننود دارد راسنت، ددهعظمننت و مبنارکی برشننما سنایه افکنننمنردم! منناه بنا 
هنننایش را اش را فنننرض وقینننام شنننبخداونننند روزه کنننه از هنننزار مننناه بهتراسنننت.
اسننت. هننرکس در ایننن منناه بننا انجننام کننار خیننری تقننرّب موجننب ثننواب قننرار داده

ا ادا ماننند کسنی اسنت کنه در غینر رمضنان فرضنی ر ونزدیکی خندا را حاصنل کنند
چننان اسننت کنه در غینر رمضننان هفتناد فننرض ادا  نمایند وهنرکس فرضننی بجنا آورد

. در اینن کند. این ماه، مناه صنبر اسنت وپناداش صنبر بهشنت. ومناه غمخنواری اسنت
یابنند. هننرکس روزه داری را افطاریننه دهنند، موجننب منناه رزق مننؤمن افننزایش مننی

ی رهننایی او از عننراب جهنننم خواهنند بننود، وبننه او بننه اننندازه معنناف شنندن گناهننان و
، بنننی آن کنننه از ثنننواب روزه دار کسنننر گنننردد ثنننواب خواهننند ثنننواب روزه دار

ی مننا توانننایی افطننار دادن رسید.]صننحابه[ عننرض کردننند: ای رسننول خنندا! همننه
روزه دار نننداریم، فرمودننند: ) ایننن ثننواب بننه سننیر کننردن شننکم روزه دار موقننوف 

                                                 
 .188٧، باب فضائل شهأ رمضان، حدیث شماره:2/911ـ صحيح ابم  زیمه، 1
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ای آب ای خرمنا، ینا جرعنهد اینن ثنواب را بنه کسنی کنه بنا داننهخداونننیست بلکه( 
کننند.واین منناهی اسننت کننه روزه دار را افطارکننند نیننز عطننا مننیی یر روزهیننا شنن

آغنننازش رحمنننت، درمینننانش مغفنننرت، وآخنننرش آزادی از آتنننش جهننننم اسنننت. 
ارش را سننبک کننند، خداوننند او زرآن، بننار]و مسنن ولیت کنناری[ خنندمت گننهرکننه د
 بخشد.آمرزد واز آتش جهنم رهایی میرا می

دو چیننز موجننب خشنننودی  د؛ام دهیننچهننار چیننز را بننه کثننرت انجنن درایننن منناه
ه ای نداریننند. امنننا دو چینننزی کننندو چینننز دیگنننر چنننارهپروردگارتنننان اسنننت واز 

]یکی[ گنواهی دادن اسننت بنه ایننن کننه کنینند:پروردگنار خننویش را بندان راضننی منی
اهینند. امّننا دو جزخداوننند، معبننود بننه حقننی نیسننت. ]دوّم ایننن کننه[ از او آمننرزش بخو

ای ندارینند: ]یکننی[ طلننب بهشننت و] دیگننری[ پننناه هننا چننارهچیننز دیگننر کننه از آن
 خواسننتن از جهنننم اسننت. هرکننه روزه داری را سننیر]آب[ کننند خداوننند متعننال او

نوشنناند کننه تننا زمننان داخننل شنندن بهشننت را )در قیامننت( از حننوض مننن، آبننی مننی
 تشنه نخواهد شد.
 مناه رمضنان[ را ؛ئیند منا نینز آمنادگی اسنتقبال از میهمنان خنویش] یعننی]پس[ بیا

شننروع کنننیم، امّننا نننه فقننط بننا جلسننه وجلننوس] وشننعارهای لفظننی[ بلکننه بننا ایجنناد 
در اذهننان  هننای هننادی عننالم جننای دادن راهنمننایی شننوق ورغبننت عبننادت، وبننا

وقلننوب خننویش، وبننا تصننمیم کامننل بننه ایننن کننه اسننباب مغفننرت وآمننرزش گناهننان 
کننه بننه  اخننالص نیننت] فننراهم و[ اختیننار نمنناییم. چنننان خننویش را در ایننن منناه بننا

َُأأأها :»یممحنننض دیننندن هنننالل رمضنننان دسنننت دعنننا برداشنننته وبگنننوی أأأََل َأهك َُها  و
ََمك و وَْ فكيأأأأ ك وكَنأأأأا  اكأأأأبُّ وَع َهأأأأیَ سأأأأ َََمةك و اك َِأأأأانك و وََّأأأأ وياننك و اك َُينَأأأأاِبك ُِْأأأأ  َع  ُِْأأأأی و

پروردگننارا!  ایننن منناه را بننرای مننا موجننب برکننت وایمننان، سننالمتی واسننالم ) 1«. ّللا 

                                                 
 .[1/199یأ) مایقول:  ـ ]ناسخ الحدیث ومنسو ه لألثأم، باب الهالل1
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شننوی بگننردان،)ای منناه!( اضننی مننی]انجننام[ کارهننایی کننه تننومی پسننندی وروتوفیننق 
 پروردگار من وتو اهلل است.

رک رمضننان در مننا آنگنناه باینند بننا دل وجننان، احسنناس قنندر دانننی از منناه مبننا
[ شننرایط وآداب بننرآورده سننازیم یهننایش را ]بننا رعایننت همننهپدیدآینند، وخواسننته

نمنوده ، بیسنت رکعنت نمناز تنراویح را یاد داشنته باشنیم کنه بنه کثنرت اسنتغفار ه وب
کنه عنت وتنر، خنوب دعنا کننیم. وبنرای ایننبا ذوق وشوق ادا وپنس از ادای سنه رک

 در بیننداری جهننت خننوردن سننحری دچننار مشننکل وپریشننانی نشننویم زود بخننوابیم.

أأَ  َأماأأ تا وَأييَأأی»وهنگننام خوابینندن دعننای کك أأََل ِبك َُها )پروردگننارا! مننن فقننط 1.« و
آیـة »و« ملنک»یشنوم.( وپنس قرائنت سنورهابم وبنا ننام تنو بیندار منیخوبا نام تو می
ــی مطننابق سنننت بننر پهلننوی راسننت بخننوابیم. وچننون وقننت سننحری فننرا  «الکأس

رسننید، باخوشننحالی وچسننتی برخیننزیم، بننا اهننل خانننه در امننور خننانگی همکنناری 
ی را بجنننا آورینننم وبکوشنننیم تهجننند، شنننیوهنمنننوده، وضنننوکرده، نمننناز تهجننند 

َأفَضأأ ا  وَصأأُ  ك  »ا باشنند؛ زیننرا در حنندیث آمننده اسننتدائننم مننهمیشننگی ومعمننول 
َُيأأ ك  تننرین نمنناز بعنند از فننرایض نمازشننب]تهجد[ ) افضننل2«.ََُأأَر  وَف كيَضأأةك  أأُ  ا  و

 است.
بننا تأکینند فرمننان داده وآن را  حتمنناع سننحری بخننوریم؛ زیننرا رسننول اکننرم

)  3«.َُأ ََ أأةٌ  ك فَأأإكَن فكأأی  وَُّّأأ اِ َعََّأأَ  او  »فرماینند: برکننت عنننوان نمننوده، مننی غننرای بننا
بننه آن  سننحری بخورینند؛ زیننرا در سننحری خننوردن برکننت اسننت.( اوالد خننود را نیننز

هننای فراوانننی بننرای مننا وجننود نمونننه ی کننرامعننادت دهننیم، در زننندگی صننحابه
 دارد.

                                                 
 [٤0٧6بأقم:« اللّهمّ »ـ ]ه أجه البيهقی فِی شعب اإلیمان بالزیادة  1
 ([116٣  202، شماره حدیث: 2/821ـ ] صحيح مسلم،باب فضل صوم محأّم : 2
 .[899ـ ] مختصأصحيح البخار)، باب إذا نو) بالنهار صوماً، حدیث شماره: ٣
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و  پننس از خننوردن سننحری اگننر وقتننی بنناقی اسننت بننه تننالوت قننرآن، ذکننر
بننا اسننتغفار ب ننردازیم،]و[ بننه دعننا ونیننایش اهتمننام ورزیننم. مننردان نمنناز خننود را 
ی درس تکبیراألولنننی ]باجماعنننت[ در مسنننجد اداکننننند. واگنننر در مسنننجد برنامنننه

هنم از  یهسنت، حتمناع بایند شنرکت کننیم ورننه بنا مشنوره القنرآن  الصـةقرآن یا 
 س قرآن بدهد.عالم مستند ومعتبری درخواست کنیم تا هر روز به ما در

بعد از نمناز فجنر تنا وقنت اشنراق بنه ذکنر اشنتغال ورزینده، وسن س نمناز اشنراق 
ی کنناملی پنناداش آن را بننا حننو یننا عمننره نمنناییم، درحنندیثی رسننول خنندا را ادا
 دانسته است. برابر

هننا را مانننند اجتننناب نمننود؛ زیننرا ایننن کننار نیکننی از سننرو صنندا در مسنناجد باینند
 سوزد، نابود خواهد کرد.ها را میهیزمآتشی که 

پننس از بازگشننت از مسننجد، بننه امننور زننندگی مشننغول شننده و بکوشننیم تننا از 
یند شنده درسنتی بینرون نیایند، بلکنه در حندیث تنا اینن انندازه تأک زبان منا سنخن ننا

تنو درگینر شنود] تنو  ای بنه تنو گفنت وسنعی کنرد بناکه اگر کسی سخن ناپسنندیده

 (.)من روزه ام 1«َ ااكَلٌ إكنْكی  »بجای درگیرشدن با وی[بگوی
درتمننام روز، زبننان، چشننم، گننوش وسننایر اعضننای خننویش را حفاظننت نمنناییم و 
زبننان را از درو ، غیبننت، بهتننان، سننخن چینننی، ناسننزاگویی وسننخنان بیهننوده پنناک 

نسنازیم ومرتکنب حرمنت شنکنی، قلنب کسنی را مجنروح  ،نگهداریم وبنا تینغ زبنان
 بی عزتی وتحقیر احدی نشویم.

 انننه، موسننیقی، رقننت، بنندنظری، ونگنناه بننه نننامحرم اجتننناب کنننیم.ازفننیلم، تر
هننای بننی ضننرورت نامحرمننان شنننیدن غیبننت، سننخنان بیهننوده، صننحبت وگننوش را از

بننه دور داشننته، قلننب را از حسنند، بغننض، کینننه، عننداوت، نفننرت، تکبننر، غننرور، 
 وخود برتر بینی پاک سازیم.

                                                 
 .[88٧باب هَل یَقولُ: إنی صَائِمٌ إذا شُتِمَ؟، حدیث شماره:  ـ ]مختصأصحيح البخار)، 1
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ام بخشننیم، از قطننع اسننتحک هننا را از بننین بننرده، روابننط بننا یکنندیگر رانارضننایتی
ی رحمننی را گسننترش وتعمننیم دهننیم، ورنننه در حنندیث آمننده رحننم پرهیننز وصننله

أأأَيامكهك إكتَ  ْلأأأ  ا  ِاَب َ أأأااكَلك وأأأيففرمودنننند:] کنننه آنحضنننرتاسنننت  أأأن  ك  [1وأأأه مك
بسنننیاری از روزه داران هسنننتند کنننه از روزه جنننز] تحمنننل[ گرسننننگی چینننزی 

َََنأأأَ  ُكأأأهك َمأأأن َی يَأأأرَ   »نننند.]و[ در صنننحیح بخننناری آمنننده اسنننتندار قَأأأ َه  وأأأکُّوِك و و
ََاَمأأأها َوَشأأأَ  َُها  ْك َياَجأأأٌة فكأأأی َأن يَأأأرََ  َب )کسنننی کنننه سنننخن درو  وعمنننل  .2«فَأَُأأأيَف ّللك

بنندان را رهننا نکننند، خداوننند نیننازی بننه ایننن کننه او ازخننوردن وآشننامیدن دسننت 
 بکشد، ندارد(.

 ]حقوق قرآن:[

 زیرا قرآن برما پنو حق دارد:روزانه قرآن را به کثرت تالوت کنیم؛ 
ننن ایمننان آوردن: ]ایمننان[ بننه ایننن کننه قننرآن کننریم قطعنناع از سننوی خداوننند 1

نننازل شننده، از تحریننف  بننر رسننول اکننرم متعننال، توسننط جبرئیننل ]امننین[ 
، خداوننند متعننال حفاظننت آن را بننر عهننده گرفتننه ، وتبنندیل منننزه وپنناک بننوده

 درست است.وهرچه درآن بیان شده، بدون شک همه راست و
ننن تنننالوت آن: تنننالوت قنننرآن موجننب اجنننر وپننناداش ویکنننی از حقنننوق آن 2

 برماست.
درک اوامننر ونننواهی قننرآن وپننی بننردن  بننه  ؛یعنننیننن اندیشننیدن وتفکننر درآن: 3

ای دارد، درس گننرفتن از ریم در فننالن زمننان ازمننا چننه مطالبننهایننن کننه قننرآن کنن
هننا هننای انسنناناز قصننهو عبننرت آمننوزی  های اقننوام فننالح یافتننه ورسننتگارداسننتان

 واقوام هالک شده.

                                                 
 .[1690ـ] سنم ابم ماجه،حدیث شماره: 1
 .[886، حدیث شماره:مَمْ لَمْ یدَعْ قوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بهِ فی الصَّومِ ـ ]مختصأ صحيح البخار)، باب  2
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ن عمل نمودن: عمل بنه آنچنه درقنرآن آمنده اسنت. البتنه اینن نکتنه را بنه خناطر 4
خننود  ،از عمننل بننرآن و سنن رد کننه آیننات منسننوخه را فقننط تننالوت باینند کننرد باینند

 شریعت منع نموده است.
تننننالش بننننه قنننندرامکان بننننرای  ؛یعنننننین تبلیننننغ، تحفننننیذ، وتنفیننننرآن:  5

عالیم آن[وحفنننذ ونگهنننداری واجنننرای احکنننام ودسنننتورات آن]در گسنننترش]ت
 زندگی فردی واجتماعی[.

بننوده، عطننرو  ومسننتحب اسننت کننه در وقننت تننالوت قننرآن کننریم، بننا وضننو
در]معننانی[ آیننات ، بننه  خوشبواسننتعمال نمننوده، رو بننه قبلننه، بننا رعایننت ادب و تفکننر

ی تنالوت حکنام سنجدهغافنل بنود،]مثالع[ بنه ا تالوت ب نردازیم. از بعنض امنور نبایند
خنواهی قنرآن را بنا واگنر منی .نمنودهنا را بینان خنواهیم کنرد، توجنه بایند که ما آن

 ترجمه وتفسیر بخوانی، تفاسیر زیر را بخوان:
 .ن[ تفسیر عثمانی: از عالمه شبیراحمد عثمانی 1]
 ن[ تفسیر معارف القرآن: ازمفتی اعظم پاکستان، مفتی محمّد شفیع عثمانی2]
 ن[ معالم العرفان فی دروس القرآن: از صوفی عبدالحمید سواتی 3]
د تقننی عثمننانی ]حفظننه اهلل ی آسننان قننرآن: از شننیخ االسننالم مفتننی محمّننننن[ ترجمننه4]
 تعالی[

]وتفاسننیر[ علمننای گمننراه وغیننر  ی تننراجممطالعننه بننه خنناطر بسنن ار کننه نگنناه و
 اجتناب باید نمود.؛ لرا مستند،چه بسا ممکن است عقاید تو را به باد دهد

هننای تننو اران وکارمننندانی کننه در خانننه، دفتننر، ویننا زمینزر خنندمت گنندرکننا
درآمنناده سننازی  مشننغول کارهسننتند، تخفیننف ایجنناد نمننای، نمازهننا را بننه موقننع ادا و

هننا نهیننب مننزن، واگننر خننالف افطننار]وغیره[ بننه اهننل خانننه کمننک کننن، هرگننز برآن
افطننار دادن را باینند معمننول خننود طبننع چیننزی دینندی از عفننو و گرشننت کننارگیر، 

 قرارداد؛ زیرا در حدیث فضیلت زیادی برای آن وارد شده است.
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ای کننه تقنندس مسننجد را و حرکننات بچننه گانننه صننداها بننه وقننت افطننار از سننر و
 د، اجتناب باید نمود.کنپایمال می

پننس از نمنناز مغننرب، ادای شننش رکعننت اوّابننین را معمننول خننود قننرار ده؛ زیننرا 
عننت ادا کننند در ه اسننت: کسننی کننه بعننداز نمنناز مغننرب، شننش رکدرحنندیث آمنند

هننا مرتکننب سننخن ننناروایی نشننده باشنند، ثننواب عبننادت حننالی کننه درمیننان آن
بهتننر اسننت حافظننان کننالم اهلل ]حننزب و[ منننزل خننود  1دوازده سننال را خواهنند یافننت.

 را در نماز اوّابین خوانده]و دورکنند[.
را باینند ]سنن س[ آمننادگی کامننل نمنناز عشنناء را گرفتننه، بننا خشننوع وخضننوع نمنناز 

از قاریننان خننوش صنندایی  ادا نمننود. در نمنناز تننراویح بننه جننای حافظننان تیننز رفتننار
اویح از کنننند اسننتفاده باینند کننرد؛ زیننرا تننره قننرآن را آهسننته]وروان[ قرائننت مننیکنن

بنننی  [و]ننننادان هایعبننادات بسنننیارمهم رمضنننان مبنننارک اسننت. از عنننادات انسنننان
ام بنازی هسنتند وینا بنه نشنینند، مشنغول تلفنن و پینکنه در وقنت تنراویح منیشعوری 
و هنگنامی کنه امنام  بنه  کننندن آب، اجنر وپناداش خنود را ضنایع منیی نوشیدبهانه

 شوند،پرهیز باید نمود.رود ، دوان دوان شامل رکوع میرکوع می
وکشننور خننود، بلکننه بننرای تمننام باالحنناح وزاری فننراوان بننرای خننود، خننانواده 

 عالم اسالم دعا باید کرد.
از فراغننت از نیازهننای طبعننی، اننندک  پننس از آن زود بننه خانننه برگشننته وبعنند

زمننانی بننه محاسننبه خننویش پرداختننه، بننه خنناطر تمننام کارهننای خننوب خنندا را شننکر 
 ؛یعنننی .نماینندنمننوده،و اگننر احیاننناع کننارخالفی سننرزده اسننت، ازان توبه]واسننتغفار[ 

احسنناس ننندامت وپشننیمانی فننوراع ازآن، دسننت بننردارد وعننزم کننند کننه دیگننرآن بننا 

                                                 
،التأغيب فی فضائل  819شماره: ،المعجم األوسط، حدیث119٥صحيح ابم  زیمة، حدیث شماره:] ـ 1

 ، و...[ 896، شأح السنة، شماره  ٤٣٥،تأم )، شماره: ٧8األعمال وثواب ذالک إلبم شاهيم، شماره:
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و معمننوالت  کننار را انجننام ندهنند. آنگنناه زود بخوابنند تابتواننند صننبح زود برخیننزد
 خود را به نحو شایسته ومطلوب انجام دهد.

ای کشناده]و دسنتی بنناز[ خنوب بایند صندقه نمنود، زکننات را در رمضنان بنا سنینه
ا بنه تفصنیل ]درهمنین رسناله[ نوشنته اینم( پرداخنت بایند کنرد. ) که احکنام آن را من

در عشننراخیر رمضننان، بننه اعتکنناف بنشننیند، بهتننر ایننن اسننت کننه نننزد شننیخ ومرشنند 
هننای ظنناهری ثننواب اعتکنناف یابنند وهننم بننه پیشننرفت خننود اعتکنناف کننند، تننا هننم

 هم صحبت شیخ، بیش از پیش میسر شود. دد ووباطنی نایل گر
را  ليلةالقــدراسننت،  القــدر ليلــةاعتکنناف بهتننرین فرصننت بننرای جسننت وجننوی 

ی فطننر و هنگننام پرداخننت صنندقه هننای طنناق]فرد[ جسننت وجننو کنینند.درشننب
ـــنة » دیننننی خنننود یوزکنننات، مننندارس مسنننتحق بنننویژه اداره ـــل الس ـــز اه مأک

 ای اسننت جهننت نشننر، تحفننذ ونگهننداری قننرآن، سنننت وراکننه موسسننه «والجماعــة
 نکنید.فقه فراموش 

]یننا شسننته فرزننندان خننود لبنناس نو آمننادگی نمنناز عینند را نمننوده، بننرای خننود و
 شده وتمییز[ تهیه نمایید وپس از نماز عید خوب دعا کنید.
در رمضننان عمننره بجننای  ، تننرکر: اگرصنناحب نصاب]واسننتطاعت مننالی[ هسننتی

ََِمَضأأأان عَأأأرها »آور]؛زینننرا[ درحننندیث پننناک وارد شنننده اسنننت کنننه:  عانأأأَ ٌ  فكأأأی 
 )یک عمره در رمضان مساوی با یک حو است(. ]یعنی؛[ 1.«ةً َيجَ 
 ]موالنا[ محمّد الیاس گهمن]حفظه اهلل[                          
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

                                                 
 .12٥6ـ صحيح مسلم، باب فضل العمأة فی رمضان، حدیث شماره: 1
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 عبادات رمضان

د، درایننن منناه رحمننت، هننای دیگننر فضننیلت وبرتننری داررمضننان مبننارک برمنناه
ی همننین کننند، ثمننرهخداوننند متعننال شننأن عجیبننی پینندا مننی هننایعنایننت ونننوازش

بننا ثننواب یننک فننرض  برکننات اسننت کننه ثننواب یننک نفننل در رمضننان، برابننر
 1باشد.رض میهای دیگرو ثواب یک فرض مساوی با هفتاد فدرماه

اُمُّ  هننا چگونننه باینند باشنند؟ بننه حنندیث مننروی ازریاضننت در ایننن منناه عبننادات و

َِساأأ ها »فرماینند: نظننر بیندازینند کننه مننیعائشننه  المننؤمنین  ّللك  أأُی  ّللا  َ أأاَن 
َ َی ََيتك فكَ  َشها َيَْی يَنََُّكخَ  َِ اَ ُثا ئَک ََِمَضان َشَر مك ٍََخَ  َشه ا    2«.عُيهك وسَُل إكَذ  

بسننت کمننر همّننت مننی رسننید پیننامبراکرمچننون منناه رمضننان فننرا مننی ترجمننه:
 آورد.اه رمضان بر بستر خویش تشریف نمیوس س تا س ری شدن م

سننیده عائشننه رسننید بننه قننول شننب پایننانی رمضننان مننیهنگننامی کننه ده لننیکن 

أأأأأأرا فكأأأأأأی »صنننننندیقه أأأأأأ ك َمأأأأأأا َت َ َْهك ََشأأأأأأ ك  َْلَو خك أأأأأأرا فكأأأأأأی  و أأأأأأ ها  ّللك َ َْهك َِسا َ أأأأأأاَن 
  3«.َ  كَها

در ده روز پایننانی رمضننان بننه قنندری در عبننادت مننی  ترجمننه: رسننول اکننرم
 کوشید که درغیر آن نمی کوشید.

یابنند، از ایننن جهننت اجننر وپنناداش چننند برابننر افننزایش مننی چننون در منناه رمضننان
هنای روزمنرّه بنا اسنتقالل و اگنر عبنادت توانند، در عبنادت تنالش کنندانسان تنا منی

 مفید خواهد بود. رمزان ، اعتدال و اطمینان انجام داده شود بسیا

                                                 
 ، کتاب الصوم الفصل االوّل.1/1٧٣ـ  مشکوة المصابيح، 1
 ، فضائل شهأ رمضان.٣/٣10ـ  شعب اإلیمان للبيهقی، 2
 ، باب اإلجتهاد فی العشأ األوا أ...(.1/٣٧2ـ صحيح مسلم، ٣
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 ـ فضیلت تهجد:1

رمضننان نمنناز تهجنند را باینند معمننول زننندگی خننود قننرار داد، ورنننه حنند اقننل در 
 وقننت کننافی داریننم و مبننارک آن را ادا باینند نمننود؛ زیننرا درایننن ایننام هننم فرصننت و

[ چننند حنندیث در ایننن ]ذیننالع ر اسننت.هننا بننه نننور هنندایت و روحانیننت منننوّهننم دل
 گردد:مورد تقدیم می

 » فرمودننند حضننرت روایننت اسننت کننه آن ننن[ از حضننرت ابننو هریننره1]
َُي ك َأفَض ا  وَصُ  ك َََُر  وَف كيَضةك    1«.َ ُ  ا  و

 د است.ترین نماز بعد از فرایض، نماز تهجافضل]ترجمه :[ 
 :فرمودند مروی است که رسول خدا ن[ از حضرت علی مرتضی 2]
أأأأأن شاها ِكَهأأأأأاَ فَأَكأأأأأاَم » َأأأأأا وُایا نأاَهأأأأأا مك أأأأأن ُایا َك إكَن فكأأأأأی  ْلَنَأأأأأةك  اَ فأأأأأاً عأاأأأأأَ ی شاها ِاَهأأأأأا مك

أأأیَ  ََأأأاَمَ  َأع  ُكأأأٌی فَأَكأأأاَه  وكَنأأأن هك ََأأأََل  وَی َََمَ َو َأب أأأ ٌَ ِسأأأ َه  ّللك  فَأَكأأأاَه  وكَنأأأن َأبَأأأاَب  و ای
َُي ك و وَنا:ا نكَيامٌ  و َياَمَ و َُی ِبك ٍَ َم  وصْك  2«.َو َ 

 شنننان از درون وهنننایی وجنننود دارد کنننه بینننروندر بهشنننت غرفنننه ترجمنننه:
 شننود، یننک اعرابننی برخاسننت وپرسننید: ای رسننولشننان از بیننرون دیننده مننیدرون
فرمودننند: بننرای  چننه کسننی اسننت؟ آنحضننرت نقآهننا از! ایننن غرفننه خنندا

بگیننرد، کسننی کننه سننخن نیکننو گوینند، )بننه مسنناکین( طعننام دهنند، پیوسننته روزه 
 اند، نماز بگزارد.وشب در حالی که مردم خواب

در ثلننث آخننر شننب]آن گونننه فرمودننند: خداوننند متعننال  ننن[ حضننور اکننرم 3]
فرمایند: آینا کسنی آیند و]اعنالن[ منیدنینا فنرود منیان ی اوست[ به آسنمکه شایسته

                                                 
 ، باب ما جاء فی فضل صلوة الليل . 1/99ـ جامع التأم )،1
 
 ، باب ما جاء فی قول المعأوف.2/19ـ جامع التأم )، 2



                       35                                                                                                        فضایل و مسایلِ ماه مبارک رمضان  

 

طلنب  هست که از منن بخواهند تنا بنه او عطنا کننم؟ آینا کسنی هسنت کنه آمنرزش
  1را بیامرزم؟ تا او کند
ل درآخننرین بخننش اسننت: خداوننند متعنناننن[ در حنندیث دیگننری وارد شننده4]

ن درآاز بنندگانی باشنیدکه  ، پنس حتنی اکمکنان،شنودتنر منیشب، به بننده نزدینک
  2کنند.وقت خدا را یاد می

 
 

 وقت تهجد:

از  اینن اسنت کنه بعند روش سننت .شنودشنب شنروع منی یوقت تهجند از نیمنه
گونننه کننه حضننرت س برخاسننته تهجنند را بجنناآورد، همنناننمنناز عشنناء بخوابنند، سنن 

 :فرمایدبیان می خدا در مورد رسولعائشه 

هك َ اَن يَأَناما َ َوَوها َو يَأكا ما آخك  ا » عا إكَوی فكَ  شك َ يَ جك   3«.فَأياَصُْكی ُثا
بینند وآخرشننب بیدارشننده تهجنند ادا ی خوامنناوّل شننب  آنحضننرت ]ترجمننه:[

 .گشتنمود وس س به رختخواب خویش بازمیمی

 تعداد رکعات تهجد:

در مننورد تعننداد رکعننات تهجنند متفنناوت بننود. چهننار،  عننادت آنحضننرت
 است.شش، هشت وحتی ده رکعت نیز از وی منقول 

أأأأأَْل َرأأأأأاَن  َْ أأأأأَ   ّلَلا َعْنَهأأأأأا  ُك َِهك ُْأأأأأ ا وكََااكَشأأأأأَة  َ قَأأأأأاَه  قأا َعأأأأأْن َعْهأأأأأرك  ّللَك ُْأأأأأنك َأكك قَأأأأأأْيف 
َََُل ياأأأأ عك ا  قَاوَأأأأْ    َُْيأأأأهك َوَسأأأأ َُى  ّللا َع أأأأ ها  ّللَك َ أأأأ أأأأ ْ  »َِسا َ َوسك   ََ َأأأأع  َو َأأأأ ُِْ ٍَك َرأأأأاَن ياأأأأ عك ا 

                                                 
 ـ صحيح بخار).1
 ـ جامع التأم ). 2
 البخار)، باب مم نام اوّل الليل وهَحيَی آ أه.ـ صحيح ٣
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 َ   ََ َأأأان  َو َأأأ َ َوَُ   ََ ْر َأأأَ  َو َأأأ ٍَك َ َوَت  أأأْن َسأأأْهع  َنْأَكأأأَج مك ٍك أأأْن ياأأأ عك ا  ْا َ َوَیْ َي   ََ َوَعْشأأأ   َو َأأأ
َ  َعْشَ  َ  ََ  1«.مكْن َ 
ائشنننه گویننند: از حضنننرت عمنننی حضنننرت عبننند اهلل بنننن ابنننوقیس ترجمنننه:

خواننند؟ ایشننان جننواب وتننر را بننا چننند رکعننت مننی حضننرت پرسننیدم کننه آن
[ فرمنود،سنه رکعنت ]وتنر بنا تهجند ادا منیت و دادند: چهار و سنه، شنش وسنه، هشن

تننر از هفننت نننه کنم و بننودننه بننیش از سننیزده رکعنت می وتر)وتهجنند( پیننامبرنمناز 
  رکعت.

َََُل  َُْيأأأأأهك َوَسأأأأأ َُى  ّلَلا َع أأأأأ ها  ّللَك َ أأأأأ َِسا َ َعأأأأأْن َعااكَشأأأأأَة قَاوَأأأأأْ   َرأأأأأاَن  َعْهأأأأأرا  ّللَك ُْأأأأأنا َشأأأأأككي  
َِرَ  َُْي ك عكََّْع   2.ََات  فكيهكَن  ْو كعْأ ا ياَصُْك  مكَن  و

بننه همننراه وتننر  روایننت اسننت کننه پیننامبراکرمترجمننه: از حضننرت عائشننه
 نه رکعت می خواند.

أأَر  :مننروی اسننت از حضننرت جننابر  َْ َُى َُأ َََُل َ أأ َُْيأأهك َوَسأأ َُى  ّلَلا َع َِساأأ َه  ّللَك َ أأ َأَن 
ََةً  َِْر َ  َعْشَ َ   ََ ََََْنةك َ   3. ْو

 

 

 خواند.بعد از عشاء سیزده رکعت می اهللترجمه:  رسول 

ــده: آورد، ولننی رکعننات را در اوقننات مختلننف بجننا مننی ایننن پیننامبر فای
کننه حضننرت عائشننه  بیشننترین معمننول او در تهجنند، هشننت رکعننت بننود، چنننان

 فرماید:می

                                                 
 ، باب فی صلوة الليل.1/200ـ سنم ابی داود،  1
 .116٧، حدیث شماره: 1/٥٧٧ـ صحيح ابم  زیمه، 2
 .116٥، حدیث شماره:1/٥٧6ـ صحيح ابم  زیمه، ٣
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ََِمَضأأأأاَن »  َََُل يَکكيأأأأرا  ك  َُْيأأأأهك َوَسأأأأ َُى  ّللا َع أأأأ ها  ّللَك َ أأأأ َِسا َوَت  ك  َأأأأْ ك ك َعَُأأأأى َمأأأأا َرأأأأاَن 
ًَأأأاَ  َأ ُِْ ُْك  َأ َ ياَصأأأ ََ َعََّأأأْ  َعأأأْن ياَّْأأأنكهكَن َوباأأأ ِككَنَ ُثا ًَأأأاَ فَأأأ َأ ُِْ ُْك  َأ ََأأأًة ياَصأأأ َِْر إكْيأأأَر  َعْشأأأَ َ  

ََثً  َ ياَصُْك  َ  ََ َعََّْ  َعْن ياَّْنكهكَن َوبا ِككَنَ ُثا   1«.َف
خواند.)هشننت یننازده رکعننت نمننیغیننر رمضننان بننیش از در رمضننان و ترجمننه: پیننامبر 

 رکعت تهجد وسه رکعت وتر(.

    ـ فضیلت سحری:2

ی[ نیز به ما اجر و این لطف خداوندی است که در]برابر[ برآوردن نیازهای جسمانی ]و طبع
کند، سحری نیز یکی از نیازهای جسمانی ماست که خداوند بخاطر آن ، با انعام، پاداش عطا می

  :بنده را[ می نوازد، چنان کهاکرام، وبرکات خویش] 

  2.«  و  فَاكَن فی  وََّ ا ِك َُ  ةٌ َعََّ َ » فرمودند: رسول خدا ن[ 1]
   .ید؛ زیرا در خوردن سحری برکت استسحری بخور]ترجمه:[ 

؛ َه ك ام ا و  كيَ نَ امك َفص ا َما َُنَي  كيَ :»فرمودند رسول خدا ن[2] ْابك ٌك   3 .« وَََّ  ك   َ ُةا  و
 .ما با اهل کتاب، خوردن سحری است هایتفاوت روزه  ]ترجمه:[

ََ »ند : ددر مورد خوردن سحری فرمو ن[ رسول خدا 3] إكنَأَها َُأ ََرٌة َأْعیَاراَلا  ّلَلا إكاَیَها َف
 4.«َعَرعا  ا 
کرده است، لرا آن را ترک  سحری برکتی است که خداوند متعال به شما عطا  ]ترجمه:[ 
 .نکنید

اْ َعة  مكْن َماء   »فرمودند ن[ آن حضرت 4]   5«.َعَََّ  او  َوَوْ  ِبك
                                                 

 ،باب قيام النبی بالليل فی رمضان وغيأه.1/1٥٤ـ صحيح بخار)، 1
 ـ  متفق عليه. 2
 ـ صحيح مسلم. ٣
 ـ  سنم نسائی. ٤
 ـ  صحيح ابم حبّان. ٥
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 .ای آب باشدورید، اگرچه با جرعهحتماع سحری بخ ]ترجمه:[

َََّْ ْك كينَ »ن[ ونیز فرمودند:  5] َُى  ْونا َْها ياَصُّ َن َع َْ  1«.إكَن  ّلل َوَمَاك
فرشتگان دعا  د وفرسترحمت میمتعال بر سحری خوردندگان همانا خداوند ]ترجمه:[  
 .کنندمی

 ـ فضیلت روزه:3

مل بر ترین عبادات ماه مبارک رمضان است،] از این رو[ چند حدیث که مشتروزه از مهم
 نماییم:فضیلت رمضان است، تقدیم می

َُى ى َعأأأأْن َأكك هاَ يْأأأأَ َ  قَأأأأاهَ »ننننن[ 1] أأأأ ها ىك َ أأأ َِسا َََُل  أاْعیكيَأأأأْ  أاَمأأأأ ك  قَأأأاَه  َُْيأأأأهك َوَسأأأ َع
ْنأأأأَر  ّللْك  ِا فَأأأأَلك  وَصأأأأااكَلك َأْبيَأأأأبا عك ُاأأأأ  َُهاَْل خا ََْیَهأأأأا أاَمأأأأٌة قَأأأأأهأْ ََِمَضأأأأاَن َیْ عأا َصأأأأاه   ك  ََخْأأأأَف خك

أأأةا َيأأأَت يأاْفیكأأأ او  َويأاأأأَکيْكنا  ّلْلا َعَکَوَجأأأ َ  َْ اك ََ َِاأأأَْل  ْوَن ِكيأأأ ك  ْونكَّْأأأكك َوَعَّْأأأَْأْغفك ا  أأأْن  أأأَ  يَأأأأأْ م    مك را
أأأأ او   هاَْل  ْوَنئا نَأأأأَة َو ْْلََذ َٰ َوَيصك ُْكاأأأأ   َعأأأأنأْ َكاْ َن َأْن يأا ٍكَع  وَصأأأأا هَأأأأا أأأأكا عك َ يَأكاأأأأ ها يا شك َجنَأَْأأأأها ُثا
ََ َوُْاصاأأأأ   إكِبَٰ َمأأأأا َرأأأأانا   َوُْاصاأأأأ َن إكوَْيأأأأهك  ك  َأأأأْ ك ك  إكوَْيأأأأكك َوياَصأأأأَفرا فكيأأأأهك َمأأأأَ ٍَ ا  وَشأأأأَيابكنيك فَأأأأ

أأأأَ  َويأا  ََامك ْكأأأَن  ْو ِك  قَأأأاَه َت َووَٰ َُأأأةا  ْوَكأأأأْر أأأَ  وَيأْ أأأأ َه  ّللْك َأهك َِسا َُأأأة  قكيأأأَ  اَی  أأأأ ك وَيأْ َِاأأأَْل  ك آخك ْغَفأأأ ا 
َُها  ى َعَن  2«.إكََّنَا يأاَ ّفَْٰ َأْجَ  ا إكَذ  َقضَٰ

فرمودند: به امت من در رمضان  روایت است که پیامبراکرم  ازحضرت ابوهریره  ترجمه:
 های دیگر داده نشده است:ویژگی عطا شده که به امتارک پنو مب
 تر است.نزد خدا از بوی مشک نیز پسندیده ن بوی دهان روزه دار،1
 کنند.وقت افطار برای روزه دار دعا می ن فرشتگان، تا2

                                                 
 ـ صحيح ابم حبان.1
 .٧90٤، حدیث شماره:8/٣0ـ مسند امام احمد، 2
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فرماید: ] خطاب به بهشت[ می شود، آنگاه خداوندهر روز برای روزه داران تزیین مین بهشت 3
 به سوی تو و  کردهدور های دنیا را از خود که بندگان نیک من، مشقتنخواهد پاییددیری 
 آیند.می
لرا مردم نمی توانند به سوی  شوند، سرکش زندانی می های متمرّد ون در این ماه، شیطان4

 ها روی می آوردند.آورند که در غیر رمضان به آن گناهانی روی
 داران آمرزیده خواهند شد.ن در آخرین شب رمضان، روزه  5

عرض کردند: آیا این شب قدر است؟ فرمودند: خیر، ولی قانون است که کارگر به  صحابه 
 کند.میوقت پایان کار، مزدش را دریافت 

ْك َ َُى ىَعْن َأكك  هاَ يْأَ َ   »ن[ 2] ََِمَضاَن  َعْن  وَن ك َََُل أَنَها قَاَه َمْن َأْفَیَ  يَأْ ًما  ك  َُْيهك َوَس َع
َياما  وَرْه ك  ََِخَصَها  ّلْلا َیْ يَأْكضك َعْنها  ك ِاْخَصة    1«.مكْن َ ْ ك 

ای ند: هر که بدون عرر، روزهروایت می کند که فرمود از آنحضرت  ترجمه: ابوهریره 
 تواند آن را جبران نماید.نیز نمی ی تمام عمراز رمضان را افطار کند، روزه

ُا  عاهَأْيَرَ  کَك  »[ ن3] َِسا َه  ّللْك َ َُى ىقَاَه َأ َََُل يَأكا ها  وَصْ ما جاَنٌة َما َیْ  َْ ا  َُْيهك َوَس َع
 2«.َوْ كقْأَها

فرمود: روزه) برای شنیدم که می فرماید: از رسول خدامیترجمه: حضرت ابو عبیده 
 انسان(  تا زمانی که آن را پاره نکند، س ر است.

دش را ] از ی س ر خوگونه که انسان به وسیلهاز س ر بودن روزه، این است همان مراد فایده:
]تهاجم[ شیطان حفذ  تواند خود را ازنیز می ی روزه کند، به وسیلهحمالت دشمن[ حفاظت می

در حال روزه، کارهای ناجایزی ازقبیل درو ، غیبت و... و مراد از پاره کردن روزه، این که  نماید. 
 مرتکب شود.

                                                 
 .98٧0، حدیث شماره:9/٣٤6ـ مسند امام احمد، 1
 ، باب فضل الصيام.1/٣11ـ سنم نسائی: 2
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امور بیهوده   فواید وثمرات حقیقی روزه زمانی بدست خواهد آمد که انسان از گناه و لرا 
 اجتناب نماید.

َِسا ها ىك َ َُى ى َعْن َأكك هاَ يْأَ َ  قَاهَ »[ ن4] ٍاَعاؤاهاَْل؛  قَاَه  ََ ٌَة َت يأاَ ٍُّ  َََُل َ  َُْيهك َوَس َع
َاَها  ّلْلا فَأْ َا  ْوَغَنامك يَأْ َم  ْوكك  ُا مك يَأْ فَأ ٍَْعَ  ا  ْوَنْه ٍكها َو وَصااكَلا َيتَْٰ يأاْفیكَ  َو ََا َماما  ْو َياَمةك َ ْاك

َا أَُْأَ  َب  وَََّناءك َويَأكا ها  وَ بُّ َعَک َوَج َ  َِ ني   َويَأْفَْ ا  ََْر يك َكَکِتك َْلَْنصاَ َنَك َوَوْ  َُأ  1«.ُك
فرمودند: دعای سه کس رد   مروی است که رسول خدا ترجمه: از حضرت ابوهریره 

رده باشد، سوّم مظلوم، خداوند که افطار نکزمانی شود: یکی پادشاه عادل، دوّم روزه دار، تانمی
گشاید وارشاد های آسمان را به رویش میبرد و دروازهباال می روز قیامت بر فراز ابرها   راآن
بنابر )فرماید: ) ای بنده ی من!( به عزّتم سوگند ، حتماع تو را یاری خواهم نمود، اگرچه می

 مصلحتی( مدتی بگررد.

أأأأأبك ُْأأأأأنك عاْجأأأأأَ َ  قَأأأأأاهَ »نننننن[ 5] َْ َُى ىَعأأأأأْن َر أأأأأ ها ىك َ أأأأأ َِسا َََُل      قَأأأأأاَه  َُْيأأأأأهك َوَسأأأأأ َع
ََِجأأأأَة  ِْعَأَكأأأأى  وَر ََُنأأأأا   أأأأنَي َ فَأ ََِجأأأأًة قَأأأأاَه   آمك ٍَ أأأأى  ِْعَأكَٰ ََُنأأأأا   هَأأأأأَ   َفَ َضأأأأْ ََنَ فَأ نأْ  اْيضاأأأأ او   ْونك
أأأَن  ََُنأأأا فَأأأأ ََ  نَأأأأَکَه مك أأأنَي َ فَأ ََِجأأأَة  و َاوك َأأأَة قَأأأاَه   آمك ِْعَأَكأأأى  وَر ََُنأأأا   أأأنَي َ فَأ  و َانكيَأأأَة قَأأأاَه   آمك

ُْنَأأأأا وَأأأأه ْونك  أأأأَ ك قَأأأأاَه  فَأكا َاها  ٗ  نأْ أأأأْن َنَّْأأأأَن ْا ًئا َیْ َن ْنأأأأَك َشأأأأيأْ نَأأأأا  ْويَأأأأأْ َم مك َْ أأأأ َه ىك  َوَكأأأأْر کَك َِسا اَی 
ََِمَضأأأأاَن فَأَُأأأأَْل يأاْغَفأأأأْ     ََِ ٍْ َاأأأأَر َمأأأأْن َأ َُ  ك فَأَكأأأأاَه  َُأ ما َعأأأأْ  ََ َُْيأأأأهك  وََّأأأأ ْ كيأأأأَ  َع قَأأأأاَه   إكَن جك

ََُنأأأا َِ  أأأنَي فَأ ُْأأأ ا  آمك َُْيأأأَك وَأأأها فَأكا ْنأأأَر ا فَأَُأأأَْل ياَصأأأ ْك َع َاأأأَر َمأأأْن ذاركأأأْ َت عك قكيأأأ ا  و َانكيَأأأَة قَأأأاَه  َُأ
ْنأأأأأَر ا َأْو  ْكهَأأأأأأَ  عك ََِ  َو وكَريْأأأأأهك  ْو ٍْ َاأأأأأَر َمأأأأأْن َأ َِقكيأأأأأ ا  و َاوك َأأأأأَة قَأأأأأاَه  َُأ ََُنأأأأأا  أأأأأنَيَ فَأ ُْأأأأأ ا  آمك فَأكا

ََ ا  ْْلََنَة  ََُْل ياْرخك ُْ ا  آمكنيَ فأَ   -َأشانُّها قَاهَ  -َأَيَرُهاَاَ ف  2«.كا
فرمودند: به منبر نزدیک  فرمود: باری رسول اکرم  ترجمه: حضرت کعب بن عجره 
زمانی که بر  و . نی منبر گراشت فرمود: آمیپا بر اوّلین پلّه شوید. ما نزدیک شدیم، چون پیامیر 

 چونی سوّم باال رفت ]باز[ آمین گفت.  که از پلّهرفت )باز( فرمود: آمین. وهنگامی ی دوّم باالپلّه

                                                 
 .9٧0٣، حدیث شماره:9/298ـ مسند امام احمد، 1
 ، باب فی تعظيم النبی صلی اهلل عليه وسلم...2/21٤ـ شعب اإلیمان للبيهقی، 2
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! امروز از تو بعد از سخنرانی از منبر پایین آمدند، ما از ایشان پرسیدیم: ای رسول خدا پیامبر اکرم 
نزد من آمد،  فرمودند: زمان باال رفتن بر منبر، جبریل  ،ه بودیمچیزی شنیدیم که قبالع نشنید

د، فرمود: هالک باد کسی که رمضان را دریابد و آمرزیده نشوی اوّل قدم گراشتم چون بر پلّه
ی تو به میان ود: هالک باد آن که نزد او ترکرهی دوّم باال رفتم، فرمگفتم: آمین. وزمانی که برپلّه
ی سوّم قدم نهادم فرمود: هالک باد فتم : آمین.  وهنگامی که بر پلّهآید و او بر تو درود نفرستد، گ

او را وارد بهشت نکنند، گفتم:  مادرش یا یکی از آن دو، نزد او به پیری برسند وکسی که پدر و
 آمین.

َِسا َه ىك َ َُى ىعَ  »ن[ 6] َْ ا  َََُل يَأكاْ ها   َذ رك ا  ْن عاَنَ  ُْنك  ْْلَیَابك قَاَه کَك َُْيهك َوَس َع
ََِمَضاَن يأاْغَف ا وه  ْ  1«.َت وَكْيبا  َوَسااك ا ىك فكيه ىك  ك
فرمود: شنیدم که می  خدافرماید: از رسولمی بن خطّاب  ترجمه: حضرت عمر

 ی از او، ناکام نخواهد شد.ال کنندهشود و سؤی خدا در رمضان، بخشیده مییادکننده

ْك َ َُى ىَعْن  َْيرك ُْنك َخاوكر   ْْلاهَ  »ن[ 7] َََُل قَاَه  َمْن َفَیَ  َ ااكًنا  نكْك َعنك  وَنبك َُْيهك َوَس َع
َُها مكْ  ا َأْج ك ك   2«.َأْو َجَهَک َ ا كاًی فَأ
کند که ایشان فرمودند: روایت می داخاز رسول خالد جهنی ترجمه:  حضرت زید بن

 یافت.ها اجر خواهد ی آنمجاهدی را تجهیز کند، به اندازه کسی که روزه داری را افطار دهد یا

 ـ محافظت برنمازهای فرض: 4 

احادیث  فراوانی  و بر آن ضروری است، ازآیات قرآنی ، پای بندیاستترین عبادت مهمنماز 
 باشد:ن جمله[ چند حدیث، تقدیم خدمت میفضیلت آن ثابت است. ] ازا

برای او کسی که بر نماز پای بندی کند، نماز روز قیامت »ارشاد فرمودند:  خدا ن[ رسول1]
 1«.نور، حجّت و سبب نجات خواهد بود

                                                 
 .،] باب[ فضائل شهأ رمضان٣/٣11ـ شعب اإلیمان للبيهقی، 1
 .٤/2٤0ـ السنم الکبأ) للبيهقی، 2
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ته ی یک درخت را گرفدوشاخه در فصل پاییز بیرون تشریف برده، حضرتن[ باری آن2]
خطاب به حضرت ] حضرت[ آنها شروع به ریختن کرد، ]آنگاهوتکان دادند که بر اثر آن برگ

[ فرمود: ای ابوذر!  ابوذر عرض نمود: حاضرم ای رسول خدا!  فرمود: زمانی که بنده  برای ابوذر 
 2«.ریخت های این درخت خواهدهانش مانند برگ، گنانماز بخواندخشنودی خدا 

ی کسی از شما نهری باشد که او روزی پنو بار اگر بر دروازه»فرمودند:  ن[ رسول خدا 3]
 آنحضرت  خیر، ماند؟ صحابه عرض کردند: باقی میدرآن غسل نماید آیا چرکی بر بدنش 

  3«.فرمایدوند به سبب آن گناهان را محو مینیز چنین است، خدا  گانهنمازهای پنو فرمودند: مثال
پرسیدم: ای رسول  گوید: من از آنحضرتمی د اهلل بن مسعودن[ فقیه امت حضرت عب4]

  4«.نماز به موقع» نزد خداوند کدام است؟ فرمودند:  ترین عمل انسان خدا!  محبوب

 ـ تالوت قرآن: 5

 مبارک نسبت زیادی دارد، در همین ماه مبارک ، قرآن نازل شد، ون قرآن کریم با رمضا
] در احادیث فراوانی امر به تالوت  نمود.قرآن را دور می رئیلدر همین ماه با جب خدا رسول

 قرآن وارد شده است، از جمله:[

  5«.اُكهك   َ ْلَ  يَاً فك شَ   وككَيامةك   مَ ی يَ عك َيَ   وكا آَن فَإكنَها   ؤا ق َ إك »فرمودند: ن[ رسول خدا 1]
 .نمایدی[ خود شفارش می]خواننده او در قیامت برای قاری  قرآن را بخوانید؛ زیرا  ]ترجمه:[
 با  معزز خواهد بود، وکسی که قرآن را  فرشتگانق قرآن با ماهر» فرمودند:  ن[ آنحضرت 2]

 متفق علیه( ) «.باشداجرمی  دو مشقت  بخواند برای او 

                                                                                                                     
 ـ مشکوة المصابيح. 1
 ـ مسند امام احمد. 2
 . ـ صحيح بخار) ٣
 . ـ صحيح بخار) ٤
 . ـ صحيح مسلم ٥



                       43                                                                                                        فضایل و مسایلِ ماه مبارک رمضان  

 

د: قرآن را آهسته وبا ترتیل گویندر قیامت به صاحب قرآن می»که :  ن[ در حدیث است3]
گاه تو نزد از درجات بهشت باال برو ؛ زیرا جای کن و کردی قرائتگونه که در دنیا قرائت میهمان

  1«.خوانیرا میآخرین آیتی است که آن
  فرمودند: ن[ رسول اهلل 4]

  2«.ۃ َ كَ  وهَ  ۃ َِ سا  َشيیَاَن يَنفك ا مكَن  وَهي ك  َوِّكی ياكَ أا فكيهك  و نَ َ إك  َ اُك كَ َل مَ ٌا  عَ يا    ُأا ُا ََ َْ تَ »
« بقره»ی ای که درآن سورهبی تردید شیطان از خانه  گورستان نکنید، تان راهایخانه ]ترجمه:[
 گریزد.قرائت شود، می
 « بهترین عمل آن است که برآن مداومت شود، گرچه اندک باشد.»  فرمودند: آنحضرت 
 گردد.ای تقدیم میبه منظور تسهیل تالوت قرآن نقشه نظر به این حدیث پاک لرا 
 

 ماهدر  مقدار تالوت وقت
 یک ختم یک جزء دقیقه )نیم ساعت( درروز30
 دو ختم دو جزء دقیقه) یک ساعت( در روز60
 سه ختم جزء 3 دقیقه)یک ونیم ساعت( درروز 90
 چهار ختم جزء 4 دقیقه) دوساعت( در روز120
 پنو ختم جزء 5 دقیقه)دو ونیم ساعت( در روز 150
 تالوت نمود.  توان می تر از این نیز اسقالل مزان تالوت کرده شود، بیشو اگر با 

 

 

 استغفار ـ فضیت توبه و 6

ما فرشته نیستیم که هیز وقت مرتکب گناه نشویم، ]ولی[ نباید همچون شیطان همیشه مبتالی 
فرمانی خدا وپیامبرش  گناه باشیم، بلکه اگر گناهی از ما سر زد، توبه واستغفار نماییم تا در آینده از نا

                                                 
 ـ  جامع التأم ). 1
 ـ صحيح مسلم. 2
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رسول  چرا که[؛ ] شکنی شدیم ، تا هم نا امید نشویمنجات یابیم. واگر فرضاع بار بار مرتکب توبه 
 فرمودند: اهلل

َِْو ياهاَْل  ك   إكَن  وَشْيیَاَن قَاهَ »  ٍَ م  َ  ٍََل َما َ َت أَُْأَ حا أْ  كع عكَها َِبْك َوعكَکعكَ  اَی 
ٍكهكَْل. قَاَه  وَ بُّ  َِاَْل َما  ْسَْْغَف اْوّنك   َأْجََّا ََ ك َت َأ َ ها َأْ فك ا   1«.َوعكَکِتك َوَج
در بارگاه الهی( گفت: )ای خداوند متعال!( مرا به عزّت تو سوگند! بندگان تو ترجمه: شیطان )

را  تا زمانی که روح در بدن دارند گمراه خواهم کرد. خداوند در جواب فرمودند: مرا ]نیز[ به عزّت 
 ها را خواهم بخشید.از من آمرزش بطلبند، آن اللم سوگند!  ما دامی که استغفار نموده وو ج
ی زیادی شد، اگر مجلسی نشست ومرتکب سخنان بیهوده هرکه در»فرمودند:  ا خدرسول 

َْنركَلَ أْشَهرا أن َت » :این را بخواندکه پیش از برخاستن از مجلس َُهاََل َوِبك إكوََٰه إكَت ساْهَ اَنَ   و
کنم، حمد و ستایش، پاکی تو را بیان می)پروردگارا ! با  «. اَل َو أعأاْ با إوَْي غفك أْنَ  َأسَْ 
گردم( سوی تو برمیخواهم و به ز تو معبودی نیست، از توآمرزش میدهم که جگواهی می
   2«.ی سخنان لغو او خواهد بودکفاره
 

 ـ فضیلت صدقه و خیرات:7 

پاداش صدقه و خیرات  یابد،ه که پاداش اعمال دیگر افزایش میگونمبارک هماندر رمضان 
 گردد:، در این مورد چند حدیث تقدیم میرودنیز باال می

َِسا ها ىك  » ن[1] ٍَ  وَنا:ك وََراَن   َ َُى ىَعْن  ُْنك َعَها:  قَاَه َراَن  َََُل َأْجَ  َُْيهك َوَس َع
ِكساها  ََِمَضاَن فَأياَر  َُة  مكْن  َُْكا ا  ك را ْك وَيأْ ْ كي ا وََراَن يَأ َُْكا ا جك نَي يَأ ََِمَضاَن يك ْا نا  ك  ٍا َما َي  َأْجَ 

ََُ سا ها ىك َ َُى ى ْوكا ْ  ْْلَْ ك مك  آَن فَأ ٍا ِبك َََُل َأْجَ  َُْيهك َوَس َُةك َع   3«.ْن  و ْكي ك  ْوناْ َس

                                                 
 . ـ مسند امام احمد 1
 ـ جامع التأم ). 2
 ، باب کيف کان بدء الوحی إلی رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم. 1/٣ـ صحيح البخار)، ٣
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در جود و سخا از  خدا روایت است که رسول ترجمه: از حضرت عبد اهلل بن عباس 
آمد، سخاوتش بسیار نزد او می که جبریل  در رمضان مبارک آنگاه ها برتر بود، وی انسانهمه

ور قرآن را دَ حضرت با آن آمد وهر شب رمضان نزد او می افت، جبرئیل یافزایش می
 پیشی در فیّاضی، سخاوت و نفع رسانی ، از باد رحمت نیز زمان پیامبر اکرم  آن فرمود، درمی
 گرفت.می
سؤال شد که کدام صدقه افضل   گوید: از آنحضرتمی رت انس بن مالک  ن[ حض2]

 .1است؟ فرمودند: صدقه دادن در رمضان افضل است

و بیش از پیش ، در انفاق و خرن نمودن در راه خدا باید کوشید. صدقه فطر  در این ماه  تذکر:
ی انسان هست ]که باید آن را ادا کند، ولی[ همراه با آن، به زکات واجب ]به هر حال [ بر ذمه
  صدقات نفلی نیز اهتمام بورزد.

ایتام و بیوگان ، وجه به افطار دادن به فقراء،کمک به مستمندان، برآوردن حاجت نیازمندان،  وت
 ها پرداخت.د که در این ماه مقدس باید به آنهایی هستناز نیکی

 ـ فضیلت صبر و برد باری: 8

آید، از پدید می بداخالقی وتند خویی در طبیعت ارک به سبب روزه، خشکی ودر رمضان مب 
این جهت در چنین زمانی کنترل نمودن خود، و کار گرفتن از صبر بسیار ضروری است. بعضی از 

کند ودر درصبر، خشم وغضب خود راکنترل می دانند،هم معنا می صبر و تحمل را تقریباع  علما 
 نماید.د باری خشم دیگران را بر داشت میبر تحمّل و

پهلوان آن نیست که در وقت »  فرماید:نموده ، می را ستایششخت بردبار و حلیم  نبی اکرم 
خشم وغضب دیگری را بر زمین زند، بلکه پهلوان ]واقعی[ آن است که به وقت خشم، خودش را 

 1«.کنترل بنماید

                                                 
 ـ جامع التأم ). 1
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 ـ فضیلت نوافل:9

ان مبارک برابر با ثواب فرایض ثواب نوافل در رمض ؛است همان گونه که در حدیث آمده
باشد، از این رو باید کوشید که عالوه بر فرایض ، به سنن ونوافل نیز با رغبت و شوق اهتمام می
 .ورزید

 نماز اشراق:

دو یا چهار  وقیقه بعد از طلوع خورشید شروع وقت نماز اشراق، حدود پانزده الی بیست د 
 باشد.ثواب آن برابر با یک حو وعمره میشود که رکعت خوانده می

َِساْ ها   قَاهَ  عنه  ّللَعْن  ََنف  ِهی »ن[ 1] وسَُل َمْن َ َُی  يهعُ ی  ّلل ُ  ّللقَاَه 
َََر يِّْ ا ا  ّللَ فك   ْوَفْج َ  َََْنْيك َ اَنْ   ْی مَجَاعة  ُثَا قَأ  َِْ َُْٰی  ُاَع  وَشْنفا ُثَا َ    وَها َيَْْٰی َعْی

َِساْ ها  ّلل قَاهَ  ۃَو عاْن َ  َ َاْج كَيَجة    2 «.  ََتَمة  ََتَمة  ََتَمة  يهك وسَُلعُ  ُی  ّلل  قَاَه 
فرمودند: هرکه نماز فجر را  با  خدا روایت است که رسول  ترجمه: از حضرت انس

رکعت  س س برای ذکر اهلل تا طلوع خورشید همانجا بنشیند، وپس ازآن دو  نموده، و ادا  جماعت 
سه بار تکرار  را « کامل»لفذ  خواهد یافت. آنحضرت  یکاملی بخواند، ثواب یک حو  و عمره

 نمودند.

َِساْ ها  ّللك  ُی  ّللا قَاهَ  نها عَ  َعْن َيََّنك ُْنك َعُكیْ  ِهی  ّللا » ن[2] وسَُل َمْن  يهك عُ   قَاَه 
ََرَ  َ َُی  ْوَفْج َ  َُْٰی   ّللَ  َيِّْ ا ا  فكْی ََمُْكَّهك  ُثَا قَأ ُاَع  وَشْنفا ُثَا قَاَه َفَص َعَکَوَجَ  َيَْْٰی َعْی
َََْنْيك َيَ َم  ِك   ّللا َِْ  َُی  وَنا َُْفَ ها  َ  َع َََنها  َ وْ  ْن عَأ   3«.َعْی

                                                                                                                     
ــأَةَ رهللــی اهلل عنــه هَنَّ رســولَ اهللِ ـــ ]ه أجــه البخــار) عــم 1 ــيْ َ "قــالَ: -وســلم صــلا اهلل عليــه  -هَبــی هُأَیْ لَ

بِ ــَ هُ عِنْــدَ ال َض ــکُ نَفْســَ دِیدُ الَّــ ) یَمْلِ ــا الشــَّ أَعَةِ ، إِنَّم دِیدُ بِالصــُّ ــَّ .  مختصأصــحيح البخــار)، "الش
 .[2٣62حدیث شماره:

 ، باب ذکأ ما یستحب مم الجلوس فی المسجد.1/1٣0ـ سنم التأم )،2
 .٣/8٥ـ شعب اإلیمان للبيهقی،1      
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هرکه بعد نماز فجر تا   فرمودند: خدا فرماید: رسولمی رت حسن بن علی ترجمه: حض
 جهنم بدن او را برآتشطلوع آفتاب برجای خود بنشیند، س س دو رکعت نماز بخواند، خداوند 

 گرداند.حرام می

َََْنْيك َ وْ » ن[ در روایت حضرت ابو امامه 3]  َِْ َُْٰی  ََات   ُثَا َ   َِْ ََُِْع  )س س دو یا چهار  «َ 
  1رکعت ادا کند( وارد شده است.

 فضیلت نماز چاشت: 

ٍَ »ن[ 1] ِْ َِساْ ها  ّللك   ّللا ِهی  ءَ َعْن َ ُكی  وَر َمْن َ َُی   وسَُل يهك عُ  ُی  ّللا عنه قَاَه قَاَه 
َُْٰی  ََاُكركْيَن َوَمْن َ  ْكَب مكَن  ْو ََاً ا ُِْ َُْٰی َ  َن  ْوَغافكُكنْيَ َوَمْن َ  َْْب مك ٌْ َََْنْيك یَْ يا  َِْ ی   وضُّ َٰ

ًّا افكَی  َُْٰی سك وكَ   ْوَيْ َم َوَمْن َ  َانكًياَ ََْهها  ّللا ذَٰ َُْٰی  كْنَْْی َعَش َ  َُ  َ  َُأَنی  ّللا مكَن  ْوَكانكْكنْيَ َوَمْن َ 
 2«.فكی  ْْلََنةك  َُأْيًْا َوها 

فرمودند: هرکس دو   روایت است که پیامبر اکرم  ترجمه: از حضرت ابو درداء 
ش در اسمهرکه چهار رکعت اداکند،  شود. وشمرده نمی شت( بخواند، از غافلینرکعت)نماز چا

 وز کفایت خواهد شد.ر  هرکه شش رکعت بخواند، دران شود وردیف عبادت گراران نوشته می
شود وکسی که دوازده رکعت بخواند از اطاعت شعاران محسوب میو هرکه هشت رکعت 
  فرماید.ای بنا میبهشت خانه بخواند، خداوند برای او در

ِْ  ِهی  ّلل»ن[ 2] َُٰی    قَاهَ  يهك وسَُل  َنَها عُعنه َعنك  وَنهكیْك  ُی  ّلل  َعْن َ ُكْی َذ ياْصهك ا َع
ی مكْن َ َيرك اَْل  مَٰ ََ ٌا ُّ َعَّْهكْيَ ة  َ َرَقةٌ  ا ْك َس َُة  َ َرقَةٌ وَ ا ُّ تَ     َ َرَقةٌ وَ ا ُّ َ ْنكْيرَ  َ َرَقٌة َف  ُكي

هك َْ  ٌْ ِك َ رَ  َوَ ْم ٌ    َ َرقٌة وَ ا ُّ َع َْ اْو ْوَن ََ َقٌة ِبك ٌَ كَ رَ ٌی َو وكَ  َقٌة َعنك  ْوناْن َو اْکكی ا مكْن ذَٰ
َََْانك  َاهاَنا َِْ  یيَأ َْ    3«.مكَن  وضُّ َٰ

                                                 
 .1/1٧8لتأهيب للمن ر)،ـ التأغيب وا 1
 .٣٤19، باب صلوة الضحی، حدیث شماره:2/٤9٤ـ مجمع الزوائد للهيثمی،2
 ، باب استحباب صلوة الضحی.1/2٥0ـ صحيح مسلم، ٣
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 شود ی که صبح میفرمودند: زمان روایت است که رسول اهلل  ترجمه: از حضرت ابوذر 

» یک صدقه،  « ّللك  انَ ه َ سا »گفتنگردد. هر بارواجب میای بر  هر بندی از انسان صدقه
ك نر ا ََ  َ  یک صدقه، امر به معروف یک  « َ ا  َ   ّللا » یک صدقه،  «ت إوه  تْ  ّلل» یک صدقه،  «ّللك

ایت دو رکعت نماز چاشت کفهمه،  آید که بجای نهی از منکر یک صدقه به حساب می وصدقه 
 نماید.می

 چاشت:تعداد رکعات نماز 

 ]بنابر دالیل زیر[ حد اقل دو رکعت، وحدّ اکثر دوازده رکعت است: نماز چاشت،
که درآن از دو رکعت تا دوازده رکعت مرکور  گرشته حضرت ابو درداء ن[ حدیث 1]
  .1است

َِساْ ها  ّللك » کند:می روایتن[ حضرت معاذه عدویه از حضرت عائشه2] ی  ُ َ اَن 
ًَا يهك عُ  ّللا  َأ ُِْ ی َ    2«. ّللا  َماَشاءَويَکكْيرا  وسَُل ياَصُْكی  وضُّ َٰ

خواند، )گاهی( هر اندازه که موماع(  چهار رکعت  نماز چاشت می)ع ترجمه: رسول اکرم 
 نمود.خواست، اضافه میمی خدا 

ٍََخَ  َُأْيْها يَأْ َم ه عُي    كَن  وَنهكَی  ُی  ّللا قَاَو ْ ِهی  ّللا عنها  نكیْك َهاَعْن  امْك »ن[ 3] سَُل 
ٌْة ْْ ك َم َُٰ   فَأ  َ َِ ََُْل َ  ََات  فَأ  َِْ َانكَی  َُ َُْٰی  ياْكَلُّ  و ُّ اْ َ   أَنَها َ ْ َ  نهاَقطُّ َ َخَ  م  فَاْ ََََّْ  َوَ 
ِكَو   َوقَاَو ْ … َو وَُّّجاْ ٍَ  وكَ  ها یً …  اْخ یَٰ  ية  فكی   3«.َوذَٰ

ی من تشریف آورد، فتح مکه رسول اهلل به خانه: روز فرمایدمیترجمه: حضرت ام هانی 
تر از این ندیده بودم، ولی آنحضرت ت نماز ادا فرمود، من نمازی خفیفهشت رکع و غسل نموده

  چاشت بود. نمود، واین نمازقرکوع وسجده را کامل ادا می 

                                                 
 .٣٤19، باب صلوة الضحی، حدیث شماره:2/٤9٤ـ مجمع الزوائد للهيثمی، 1
 ، باب استحباب صلوة الضحی.1/2٤9ـ صحيح مسلم، 2
 ، باب صلوة الضحی1/11٥ـ مشکوة المصابيح، ٣
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 وقت نماز چاشت:

دارد. ولی افضل این است که بعد از ] وقت نماز چاشت[ از طلوع آفتاب آغاز وتا زوال آن ادامه 
مروی است که  رقم گرشت یک چهارم روز خوانده شود، چنان که از حضرت زید بن ا

 :فرمودند حضرت آن
«   َُٰ نْيَ عَأْ َمضا  ْوفكَصاها   ا َ    1«. ْتََو ُكنْيَ يك

 نماز چاشت زمانی است که پاهای شتر بچه از گرمی بسوزد. ترجمه: 

 نماز اوّابین:

 شود. نماز مغرب خوانده می نماز اوّابین[ شش رکعت نماز است که بعد از] 

َََُل [»نننن1] َُْيأأأهك َوَسأأأ َُى  ّلَلا َع أأأ ها  ّللَك َ أأأ َِسا أأأَ  »َعأأأْن َأكك هاَ يْأأأأَ َ  قَأأأاَه  قَأأأاَه  َُى سك َمأأأْن َ أأأ
ََُلا َُأْيأأأأَنهاَن ُكَشأأأأْ ء  إكَت  َْ أأأأَر  ْوَنْغأأأأ كبك َت يَأأأأأَْ َْ ََأأأأات  َُأ َك ََِر ٍَ ك   ْأأأأأَ ْ ُكأأأأِّكْر ك  ّللَك عاأأأأركْوَن وَأأأأها ُك هَأأأأا

  2«.َعْشَ َ  َسَنةً 
گوید: هرکه بعد از مغرب شش رکعت بخواند ودر میان شان می حضرت ابوهریره  رجمه:ت 

 یابد.سال می  دوازده ثواب عبادت  نیاورد،  زبان  ر بایی بسخن نا زی
 می فرماید: ن[ حضرت عمّاربن یاسر 2]

أأأأَ   » أأأأَر  ْوَنْغأأأأ كبك سك َْ َُى َُأ َََُل َ أأأأ َُْيأأأأهك َوَسأأأأ َُى  ّللا َع أأأأ َه  ّللَك َ أأأأ َِسا َِأَيْأأأأ ا َيهكيأأأأ ك  قَأأأأاَه  
َ َوقَأأأاَه   ََأأأات  ََأأأات   افكأأأَ ْت وَأأأها ذانا ُاأأأها َوإكْن َرانَأأأْ  »ََِر ََِر أأأَ   أأأَر  ْوَنْغأأأ كبك سك َْ َُى َُأ َمأأأْن َ أأأ
ْ َ  َ َُرك  ْوَهْ  ك   3«.مك

                                                 
 ، باب صلوة الليل وعدد رکعات النبی. 1/2٥٧ـ صحيح مسلم، 1
 .1/98ـ جامع التأم )، 2
 .٧2٤٥، حدیث شماره:٥/2٥٥لمعجم االوسط للطبأانی، اـ  ٣
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فرمود: از مغرب شش رکعت ادا نموده و می بعد دیدم که   را  خداسولمحبوبم ر  ترجمه:
 کف دریا ی شود گرچه به اندازهرکعت بخواند، گناهانش بخشیده می مغرب ششازهر که بعد 
 باشد.

َُْْفكأأأأأَ  َأْهأأأأأ ا »َعأأأأأْن َعْهأأأأرك  ّللَك ُْأأأأأنك عاَنأأأأأَ َ قَأأأأأاَه  »نننننن[ 3] ََ ا  ْْلََو ُكأأأأنَيَ َمأأأأأا َُأأأأأأنْيَ َأْن يَأ  َ أأأأأ
َكَشاءك  َ إكَِب َأْن يَأ ا َب إكَِب  ْو   1«. ْوَنْغ كبك

 فراغت از مغرب تا   فرمود:  وقت نماز اوّابین ، از زمانمی بداهلل بن عمر ترجمه: حضرت ع
 عشاء است.  هنگام اذان

َ قَأأأاَه »نننن[ 4] ُّ َن َُأأأأنْيَ »َعأأأنك  ُْأأأنك َعهَأأأا:  وَأأأِّكيَن ياَصأأأ أأأ ُّ ِبك أأأَة َوَْ ا َْ  ْوَنْغأأأ كبك إكَن  ْوَنَاك
َكَشاءكَ َوهكَ  َ َ ا  َْلَو ُكنيَ    2«.إكَِب  ْو
ین مغرب وعشاء نماز فرشتگان کسانی را که بفرماید: می ترجمه: حضرت ابن عباس 

 کنند.خوانند، احاطه میمی« اوّابین»

،  تسبیح، زکاتنمازقدر،  شبرمضان مبارک،]مانند[ تراویح، عبادات ترین مهم درمورد  یادآوری:
 فطر و... مستقالع مطالبی خواهد آمد.ی هصدق
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 مسایل روزه 

روزه وتننراویح بننه علمننا  برعننوام الزم اسننت بننرای دانسننتن مسننایل رمضننان مبننارک ، بننویژه 
را کننم اهمیننت تصننور کننرده ، رهننا  ی خننود مراجعننه نمایننند. بسننا اوقننات سننخنیی منطقننه
 شنود کنه سنخنی را باشند. وگناهی چننین منیینت منینمناییم حنال آن کنه خیلنی حنایز اهمّمی
نیکننی بزرگننی ضننایع گشننته و  کننه بننه سننبب آن کنیم ، در حننالیارزش دانسننته وتننرک مننیبننی

اینن شنود ، از منیخصوصناع در مسنایل روزه غفلنت وسنهل انگناری  افتند. منیمنا گناه به گردن 
تننرین عبننادت ایم تننا از ضننایع شنندن مهننممسننتقل نوشننتهسننایل روزه را بننه طننور رو احکننام وم
 نجات یابیم. رمضان 

ا بنویسننیم، ولننی بنناز هننم اگننر تننرین مسننایل روزه رای از مهننمایم گزینندهتننالش نمننوده
ویننا تننرین عننالم ]معتبننر[ بننه نزدیننکنوشننته نشننده بننود، فننوراع  ای پننیش آمنند کننه در اینجننامسننأله
 ترین[ داراکفتاء مراجعه فرمایند.]نزدیک

ی رمضننان برهننر انسننان عاقننل و بننالغ فننرض اسننت، و بنندون عننرر تننرک آن روزه :1مســهله
 ی قضننا وروزه گننردد.ه گننرفتن روزه نماینند، روزه فننرض مننیبرکسننی کننه نننرر بنن جننایز نیسننت. 

گرفتننه شننوند تند کننه اگننر هننای دیگننر نفننل هسننهننا ، روزهکفّنناره نیننز فننرض اسننت، غیننر از این
ی دو عینند، وسنه روز بعنند هنا[ نیسننت. البتنه روزهاننند ورننه گننناهی ] بنه تننرک آنموجنب ثنواب

 عید قربان حرام است.
ـهله از طلننوع فجننر تننا غننروب آفتنناب، بننه نیننت روزه تننرک خننوردن وآشننامیدن  :2مسـ

 شود.نامیده می« روزه»وترک مقاربت وهمبستری با همسر، شرعاع 
یسنت، بلکنه وقتنی  شخصنی بنه قصند نینت نمنودن بنه زبنان، وتلفنذ چینزی الزم ن :3مسهله
 اش ادا ام، تمننام روز از خننورد ونننوش ومقاربننت باهمسننر اجتننناب نماینند، روزهکننه مننن روزهاین

گیننرم، ویننا بننه شننده اسننت. واگننر کسننی بننه زبننان آورد کننه خنندایا! مننن فننردا بننرای تننو روزه می

 کالی ندارد، ]بلکه[ این بهتر است.اش بگوید «ُص م  ر  ن ي ا » عربی
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ـهله اگننر کسننی تمننام روز بنندون نیننت روزه از خننوردن وآشننامیدن  دوری کننند،  :4مسـ
خننواه بنندین سننبب کننه گرسنننگی بننه او دسننت نننداده ویننا بننه سننببی دیگننر، فرصننت خننوردن 

کنننرد، شنننود، واگنننر در دل نینننت روزه میاش ادا نمیوآشنننامیدن ]و...[ نیافتنننه باشننند، روزه
 شد.ادا  میاش روزه

ـهله شننود، از ایننن رو، تننا صننبح طلننوع روزه، در شننرع از صننبح صننادق شننروع می  :5مسـ
خننوردن و آشننامیدن وغیننره جننایز اسننت. بعضننی بعنند از خننوردن سننحری ونیننت روزه ، نکننرده 
شنان اینن گمان پندارنند کنه دیگنر خنوردن وآشنامیدن جنایز نیسنت، بایند دانسنت کنهچنین می

صننادق طلننوع نکننرده اسننت خننوردن وآشننامیدن و غیننره  کننه صننبحغلننط اسننت وتننا زمننانی
 اشکالی ندارد خواه بعد از نیت باشد یا قبل از آن.

ـهله کنند، گرچنه اینن ام کفاینت میاراده کنه منن فنردا روزه رمضنان، اینن نینت و در  :6مس
 گیرم.ی فرض میی رمضان ، یا روزهگونه نیت نکند که روزه

رمضنان دینده شند، روزه بگیرنند، واگنر هنالل  طلنوع  شنعبان مناه 29]بعند از[  اگنر :7مسهله
نکرد ویا به علت ابری بودن آسنمان  مناه دینده نشند، صنرفاع بنه خناطر شنک کنه امنروز رمضنان 

ی رمضننان را اسننت یننا نننه، روزه نگیرننند بلکننه منناه شننعبان را سننی روز کامننل نمننوده سنن س روزه
 شروع کنند.

ر( مناه رمضنان دینده نشند، نبایند بنه نینت ام شنعبان )بنه دلینل گنرد وغبنااگنر سنی : 8مسهله
ت داشننت کننه همیشننه روز معینننی مننثالع دوشنننبه، یننا ل روزه گرفننت، البتننه اگننر شخصننی عننادنفنن

ام شنعبان مصننادف شنند، سننی بننا  پننو شنننبه ویننا روز دیگنری روزه بگیننرد، و اتفاقنناع روز معنیّن او 
خبنر ریینت هنالل برسند، بهتر است بنه نینت نفنل روزه بگینرد، چننان چنه اگنر از جنایی دیگنر 

 ندارد.  کند ونیاز به قضای نفل به جای فرض رمضان کفایت میهمان روزه
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 شکنندنمی را  چیزهایی که روزه 

اگنر روزه دار بنه فراموشنی بخنورد، ینا بیاشنامد وینا بنا همسنر خنود مقاربنت کنند، : 1مسهله
 اش تکرار شود.موشیشکند، حتی اگر به پری شکم بخورد ویا چند بار فرااش نمیروزه

ـهله  مشنغول خنوردن وآشنامیدن اسنت، ]باینند یاگنر شخصنی را دیند کنه بننه فراموشن :2مس
کننند، خیلننی اذیننت نمی را  او  بننه وضننعیت شننخت بنگننرد[ از بننه قنندری تواناسننت کننه روزه 

شننود، واجننب اسننت او را ینناد آوری نماینند، واگننر ضننعیف اسننت و روزه  موجننب اذیننت او می
 رها کند.او را به حال خودش 

 شود.از فرو بردن آب دهان ، هر اندازه باشد، روزه باطل نمی: 3مسهله 
اگنر بعند از خنوردن پنان، خنوب مضمضنه نمنوده ، دهنانش را صناف کنرد ولنی : 4مسهله

 اش بدون اشکال ودرست می باشد.سرخی ورن  آب دهان باقی است، روزه
ـهله  فننرو رود، روزه را باطنننل ای کننه در حلننق باالکشننیدن آب بینننی بننه گوننننه : 5مسـ

 شکند.روزه نمی  برد فرو   کند، همچنین اگر آب دهان رانمی
ـهله تننر از آب دهننان باشنند و طعننم آن محسننوس نباشنند، روزه را خننون اگننر کننم : 6مسـ

 شکند.نمی
ـهله  ، چیننزی را چشننید وسنن س آب دهننانش را بیننرون انننداختاگننر بننا زبننان  : 7مسـ

ضنرورت اینن عمنل مکنروه اسنت. البتنه اگنر زننی شنوهر شنود، ولنی بندون اش باطل نمیروزه
شنود، چشنیدن نمنک غنرا نمنک غنرا خشنمگین می شندن   اخالقی دارد کنه از کنم وزیناد بد

 برای او مکروه نیست.
مجبننور بننه کننه جویندن چیننزی و خوراننندن آن بنه بچننه مکننروه اسننت، مگنر این:  8مســهله 

 چنین کاری شود.
مسنواک زدن خنواه بنا مسنواک خشنک باشند ینا تنر وتنازه، جنایز اسنت. حتنی  : 9مسهله 

باشنندکه تننازه بریننده شننده  وتلخننی وطعمننش معلننوم و محسننوس «  نننیم»اگننر مسننواک درخننت 
 است، باز هم مکروه نیست.
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 شودمیفقط قضا واجب  شکند وکه[ روزه میهایی]صورت

چیزی در دهان دیگری ریخت وآن فرو رفت ، )روزه فاسد شده  با اجبارکسی  : 1مسهله 
 وقضای آن الزم است(.

بنه یناد داشنت ولنی هنگنام مضمضنه وآب در دهنان نمنودن بنی اختینار  روزه را  :  2مسهله 
 گلویش فرو رفت.آب از 

ـهله  بننه خننودی خننود آینند، خننواه کننم باشنند یننا زینناد، روزه را  اسننتفرا   اگننر:  3مسـ
بننرد و پننری دهننان باشند روزه را از بننین میشنکند، البتننه اگنر بننه عمنند اسنتفرا  کننند وآن بنه نمی
 شد.  نخواهد فاسد  در این صورت نیز روزه  استتر از پری دهان اگر کم

گنر بنه نمنی شنکند، البتنه ااندکی قی آمند وبنی اختینار در گلنو فنرو رفنت، روزه   : 4مسهله 
 گردد.عمد فرو برَد  روزه  فاسد می

بنه  اش باطنل شنده   نمنود وسن س بنه گمنان اینن کنه روزهاگر شخصنی اسنتفرا:  5مسهله 
 عمد چیزی خورد، بر او قضا الزم است، نه کفّاره.

  فنرو را زبنان درآورد وآن  بنا ها گینر کنرده بنود اگنر چینزی را کنه درون دنندان:  6مسهله 
اش باطننل تننر ازآن باشنند، ]روزهیننا بننزرگ یی نخننوددانننه یبننرد، درصننورتی کننه بننه اننندازه

ی نخننود باشنند یننا ه بننه اننندازهشننود[ واگننر بعنند از بیننرون آوردن از دهننان، بخننورد ،  خننوامی
 تر، روزه باطل خواهد شد.کوچک

 ناس در بینی کردن.:  7مسهله 
تنر از آب ها در صنورتی کنه خنون بنیشدننداناز فنرو بنردن خنون خنارن شنده  : 8مسهله 
 دهان باشد.

ونوشننیدن بننه فراموشننی بننه گمننان  خننوردن وآشننامیدن عمنندی بعنند از خننوردن : 9مســهله 
 که روزه اش فاسد شده است.این

، حنال نکنردهخنوردن سنحری بنه گمنان اینن کنه هننوز صنبح صنادق طلنوع   : 10مسهله 
 آن که صبح صادق طلوع نموده بود.
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، افطنار نمنود کنرد کنه آفتناب غنروب نمنوده، لنرا ینا غبنار،  فکر، ابر  سبب  به   : 11مسهله 
 بعداع متوجه شد که هنوز روز باقی است.

 ی دیگری را به عمد افطارکرد.ی رمضان، روزهغیر از روزه: 12مسهله 
اش را افطننار نمننود، سنن س در همننان روز حیضننش شننروع زنننی بننه عمنند روزه  :13مســهله 
 بی هوشی بر او طاری گردید.  ویا ی ، بیمارشد، یا 

اش باطنل شنده اسنت خنورد ینا بنه گمنان اینن کنه روزه نگاهش به زننی افتناد ، : 14مسهله 
 آشامید.

ـهله  بنه او چسننبید، ]و[ اننزال گردینند، قضننای روزه ]یننا [  ، را بوسنید یبننا شنهوت زننن : 15مس
 قضا الزم می شود، نه کفّاره.افطار روزه به اکراه واجبار] نیز[ فقط  واجب است، واز

اگننر در صننورت روزه گننرفتن بیمنناری تشنندید شننود، یننا ظننن غالننب افننزایش  :16مســهله 
 گردد.د، افطار روزه جایز وقضا الزم میبیماری وجود داشته باش

ه : 17مســهله  در حلننق فننرو رفننت، یننا خننود بخننود دود یننا گننرد وغبننار داخننل شنند،  ایپشننّ
 .شودمیاش باطل روزه باقی است البته اگر عمداع چنین کند، روزه

دهند( ینا چینز ر کنه از گراشنتن بنرآتش بنوی خنوش منی) ننوعی از بخنو عود  :18مسهله 
ببوینند،  بننه خننود نزدیننک کننرده و را سنن س آن دود کردنننی دیگننری را روشننن نمننوده، 

 رود.اش از بین میروزه
صنورت  غنرا  ی آهنن ینا چینزی را کنه عمومناع  بنهاگر کسی سن  رینزه، تکّنه :19 مسهله

شننود ، ولننی بننراو کفنناره واجننب اش باطننل میروزه شننود، بخننورد ، ویننا دارو خننورده نمننی
 نیست.

ـهله  فطننار شننود، از ا[ کفّنناره واجننب میی رمضننان ]بننه عمنندتنهننا از افطننار روزه  :20مسـ
. شننودنمیهننای دیگننر ولننو قضننای رمضننان، بننه هننر شننکلی کننه افطارکننند، کفّنناره واجننب روزه

در همننان روز مبننتالی  ،از افطننار روزه زنننی بعنند البتننه اگننر از شننب نیننت روزه نداشننته باشنند ویننا 
 .شدحیض شود، بر او کفّاره واجب نخواهد 
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ـهله  پننودر دننندان بننر روی  ها ، همچنننین مالینندنجوینندن زغننال ومالینندن دننندان : 21مسـ
 ها مکروه است، واگر]احیاناع[ چیزی ازآن به حلق فرو رود، روزه باطل خواهد شد.دندان

اش فاسنند شخصننی بننه فراموشننی چیننزی خننورد، سنن س گمننان بننرد کننه روزه : 22مســهله 
بنر او فقنط  قضنا واجنب  اش فاسند و، خنورد] وینا نوشنید[ روزهبنه عمند ]بناز[  لنرا ، شده است 
 است. 

 [شودهایی که دران[ قضا وکفّاره واجب میورت]ص

ـهله  یننا[  تلننرذ]و تفکّننه[ اسننتعمال خننوردن چیننزی کننه بننه طننور غننرا، یننا دوا ]و از:  1مسـ
 گردد.قضا وکفّاره؛ هردو واجب می از روی عمد ،شودمی

 به عمد در حالت روزه مقاربت کند. : 2مسهله 
اش از بنین رفتنه بنه عمند خنورد ینا روزهسنرمه نمنود، سن س  بنه گمنان اینن کنه    :3مسهله 
 آشامید.

 به عمد خورد یا نوشید. مسواک زد، س س به گمان از بین رفتن روزه   :4مسهله 
 س س به زعم از بین رفتن روزه، عمداع خورد یا نوشید. غیبت نمود  : 5مسهله 
اگنر منردی زننی را مجبنور بنه مقاربنت کنند، وپنیش قندمی از سنوی منرد دینده   :6مسهله 

راضنی گنردد، همچننین اگنر زن در ابتندا شود، برمنرد قضنا وکفّناره وبنر زن فقنط قضنا الزم می
 نباشد وبعداع راضی شود، باز هم بر او فقط قضا الزم خواهد شد.

مقاربنت کنند، بنر زن کفّناره الزم خواهند ای ی نابنالغ، ینا دیواننهاگر زننی بنا بچنه : 7مسهله 
 شد.

اش را افطننار نمننود، آینند، روزهزنننی بننه گمننان ایننن کننه امننروز او را حننیض می  : 8مســهله 
 گردد.او [ واجب می بر ولی حیض نیامد  قضا و کفّاره ] هر دو 
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خورنند،  بخنورد ینا بیاشنامد، وینا چینزی ر چیزی را که مردم بنه طنور غنرا منیاگ  :9مسهله 
اش از بنین رفتنه قضنا روزه منی خورنند، بخنورد دوا  بنه طنور  منردم بنه وقنت ضنرورت که   ا ر

 است.و کفّاره بر او واجب 
شننود، و اگننر ایننن فاسنند مننی روزه، روزه ازکشننیدن  قلیننان یننا سننیگار ، در حننال: 10مســهله 

 گردد.کار را به عمد انجام دهد قضا وکفّاره ]هردو [ واجب می

اینن کنه ینا بنه « کفّناره »منراد از  اینن اسنت کنه دو بناره روزه گینرد، و« قضا» مراد از  تذکر:
متنوالی روزه بگینرد، در اثننای اینن  ینا شصنت روز، پنی درپنی و شصت مسنکین طعنام بدهند و
هننم تننرک نمننود، از سننرنو، ]شصننت روز[ روزه بگیننرد، البتننه زن در  دو منناه اگننر یننک روزه را 

 ،بننه سننبب حننیض کننند، وهننایش را دنبننال مننیروزهایننام حننیض روزه نمننی گیننرد وبعنند حننیض 
 رود.های[  زن از بین نمیتسلسل] روزه

ــت: ــد درخواس ی مسنناجد، وخطبننا ، در رمضننان مبننارک، علمننای کننرام، ائمننه   ی
قبیننل تننرین مسننایل رمضننان از روزه، تننالوت قننرآن، و اذکننار، مهننم همننراه بننا فضننایل رمضننان،
نیننز بننه مننردم  ی فطننر، زکننات و... را قنندر، قضننای عمننری، صنندقهتهجّنند، تننراویح، وتننر، شننب 

 تفهیم و تبیین نمایند.
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 فضایل و مسایل تراویح 

هننا خواننندن نمنناز معنننا سننت، روزهننا روزه گننرفتن و شننب منناه رمضننان فصننل بهننار عننالم 
 ی این ماه است. درحدیث آمده است :مسنون تراویح از عبادات ویژه

ْاَْل  كيَاَمها   ّلَلا َ ََْب   َشْه ٌ  » َُْي ْاَْل قكيَاَمها  َع  1«.َوَسنَْن ا َو
قیننام آن )تننراویح( را بننر شننما فننرض نمننوده و مننن  ایننن منناه را  یترجمننه: اهلل تعننالی روزه
 ام.برای شما سنت قرار داده

ب یکی از برکات این ماه، این است کنه ثنواب ینک نفنل برابنر بنا ثنواب ینک فنرض و ثنوا
 . 2هفتاد فرض استیک فرض مساوی با 

غنیمننت باینند شننمرد؛ زیننرا معلننوم نیسننت کننه درآینننده  از ایننن جهننت، ایننن لحظننات مبارکننه را 
 یا نه. دهدما دست ه چنین فرصتی ب

 فرماید:می امّ المؤمنین حضرت عائشه صدیقه 

أأأأأأ ها  ّللك   » َِسا َََل َرأأأأأأاَن  َُْيأأأأأأهك َوَسأأأأأُأ ََِمَضأأأأأأاَن َ أأأأأأَُى  ّلَلا َع ٍََخأأأأأأَ  َشأأأأأأْه ا  َ َیْ َيَْتك إكذَ   َِ َا ُثا َشأأأأأأَر مكْئأأأأأأَک
      3«.فك َ َشها َيَت يَأْنََُّكخَ 

گرشت رمضان بر و تا  کمر همّت را بستهرسید، آنحضرت چون رمضان فرا می ترجمه:
 آورد.رختخواب تشریف نمی

 فرماید:می ، سیده عائشه رسیدچون ده روز پایانی رمضان می

َِسا ها  ّللَك   » َهكرا ّفك َ ْ كَهاَراَن  ََْش ك  ْلََو خك ك َما تَ َ ْْ َهكرا ّفك  ْو َُْيهك َوَسَََُل َ ْْ  4«.َ َُى  ّلَلا َع

                                                 
 ، باب ما جاء فی قيام شهأ رمضان.9٤ـ سنم ابم ماجه: ص 1
 .1/1٧٣مشکوة : ـ  2
 .٣/٣10شعب اإلیمان للبيهقی: ـ  ٣
 .، باب اإلجتهاد فی العشأ األوا أ1/٣٧2صحيح مسلم: ـ  ٤
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 در غیرکوشید که نی رمضان به قدری ] در عبادت[ میدر ده روز پایا  رسول خدا ترجمه:     
 هریره حضرت ابو نمود،را در این ماه به عبادت ترغیب مینیز امت  کوشید.وآن نمی

َِاًَن َو ْيْكََّاًِب  افكَ  وَها َما عأَ »:فرمایدمی ََِمَضاَن إك َُْيهك َوَسَََُل قَاَه  َمْن قَاَم  َِسا َه  ّللَك َ َُى  ّلَلا َع َكَرَم أََن 
 1«.مكْن ذَنْهكهك 
تراویح فرمودند: هرکه در رمضان به حالت ایمان وبه منظور طلب ثواب،  رسول خدا  ترجمه:

 اوبخشیده خواهد شد. یبخواند گناهان گرشته
فرمود ش در رمضان به کثرت عبادت میهم خود از این احادیث معلوم شد که آنحضرت 

حتی االمکان در این ماه باید برای عبادت ، جهت نمود، از اینترغیب میزیادم امت را به عبادت وه
 بسته وتالش نمود.کمر همت 

 قیام رمضان

در قیام رمضان )تراویح( بیست رکعت ]ادا[ فرمود، ازمیان خلفای راشدین  آنحضرت 
مجتهدین  ی، ائمه کرام  یحضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر صحابه

قرن  این کار  [ برهمین روش عمل پیرا بوده، ودر تمام بالد اسالمی چهاردهوحضرات مشایخ ]
 توضیح همین مطلب در سطور آینده خواهد آمد.اجماع نموده است. معمول و امت برآن 

 تراویح یواژه
َر ا مكَن  : فرمایدمی حجر عسقالنی شافعی  حافذ ابن َو وََّتَ وكي ا مَجْعا عَأْ وكحيَة  َوهكَ   وَْن َ ا  ْوَ  يك

مك   .2 و َ َيةك َرََُّْْكيَنة  مكَن  وََََّ
« تسلیمه»است، به معنای یک بار راحت نمودن، همان گونه که « ترویحه»ترجمه: تراویح جمع 

 یک بار سالم گفتن را گویند.

                                                 
 ، باب تطوع قيام رمضان مم اإلیمان.1/10ـ صحيح بخار):  1
 .٤/٣1٧ـ فتح البار): 2
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 تراویح چیست؟

شود، چون بعد از هرچهار رکعت تراویح مینشستی است که دران قدری استراحت « ترویحه»
گفته « هترویح»شود، از این رو هرچهار رکعت تراویح یک برای مدتی کوتاه استراحت کرده می

آن، تراویح  یمجموعه ترویحه وجود دارد،  ، پنوتمام نماز تراویح که درآنجاییوازشود می
 شود.نامیده می

 گوید:می حجر عسقالنی شافعی  عالمه حافذ ابن

َا   » َنَأهاَْل َأَوَه َما  ْجََْن ََِمَضاَن  وََّتَ وكيَ  ْلك َي ك  وَصََ ا  ك  ْْلََناَعةك  ك وََيا ك  َُْيَها  کاْك َع
 1«.َرانا   َيَََّّْتكحيا َن َُأنْيَ را ْك َعَُّْكيَنَْنْيك 

نام  «تراویح» شود،جماعت ادا کرده می های رمضان باکه در شبنمازی ترجمه:
برای بار نخست، برآن  که حضرات صحابه نهاده شده است؛ زیرا هنگامی

 نمودند.سالم)چهار رکعت( استراحت می گردآمدند پس از هر دو

 تراویح سنت مؤکّده است

 قیام رمضان را سنت قرار دادند، همان گونه که مأخر آن گرشت. رسول اکرم 
نیز به نحوی که بیان خواهد  ، خلفای راشدین و دیگر صحابه پس از آنحضرت

 و همین مواظبت دلیل سنت مؤکّده بودن تراویح است. شد، برآن مواظبت فرمودند.

  فرمایدرا نقل می داخارشاد رسول این ریهحضرت عرباض بن سا
َُْيَها » َا َوَعضُّ   َع ْا   ُك ركيَن َ َََّ ْاَْل ُكَّاَنتك َوساَنةك  ْْلاََُفاءك  ْوَنْهركيْكنَي  وَ  شك َُْي ََ فَأ

ِّك  وَنَ  جك   2«.ِبك
ی مرا برخود الزم سنت خلفای راشدین وهدایت یافته ترجمه: پس سنت من و

 محکم بگیرید.ها را ، و آنگرفته

                                                 
 .٤/٣1٧ـ فتح البار): 1
 ، باب فی لزوم السنة.2/290ـ سنم ابی داؤد:  2
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جهت عمل بر سنت خود با  که رسول اهللدر این حدیث، همان گونه 

آن محکم چن  بزنید( )بر«وعْض   عُيها ِبون  جِّ»)برشما الزم است( «عُيٌَل»لفذ
اند مؤکّد نمودهرا نیز  سنت خلفای راشدین  است، همچنین عمل برتأکید فرموده

 باشد.ه دلیل سنت مؤکده بودن تراویح میک

 :سه شب جماعت تراویح در

نمنناز تننراویح بننا جماعننت صننرفاع در سننه شننب ثابننت اسننت،  از آنحضننرت 
اسنننت جنننز در آن سنننه شنننب، در دیگنننر  وهمنننان طنننور کنننه در احادینننث مصنننرّح

کننه از حضننرت جمنناعتی برگننزار ننمودننند، چنننان هننای منناه، بننا صننحابه شننب

أأأ هك  ّللَك   قَأأأاهَ   »رواینننت اسنننت ابنننوذر  َِسا  - أأأُى ى عُيأأأه وسأأأَُل- اأأأْنَنا َمأأأَع 
ُاأأأ ا  أأأَن  وَشأأأْه ك َيأأأَت َُككأأأَى َسأأأْهٌع فَأَكأأأاَم ُكنَأأأا َيأأأَت َذَهأأأَب  أا ًئا مك ََِمَضأأأاَن فَأَُأأأَْل يَأكاأأأَْل ُكنَأأأا َشأأأيأْ

ََّأأأأةا قَأأأأاَم ُك  ََُنأأأأا َرانَأأأأ ك  ْْلَامك َسأأأأةا َیْ يَأكاأأأأَْل ُكنَأأأأا فَأ ٍك ََُنأأأأا َرانَأأأأ ك  وََّا َُْيأأأأ ك فَأ نَأأأأا َيأأأأَت َذَهأأأأَب  و
َُأأأأأةك. قَأأأأأاَه فَأَكأأأأأاَه  َُيأْ َُْْأنَأأأأأا قكيَأأأأأاَم َهأأأأأِّك ك  و أأأأأ َه  ّللَك وَأأأأأْ  نَأَف َِسا ُْأأأأأ ا اَی  َُْيأأأأأ ك فَأكا إكَن » َشأأأأأْی ا  و

َُأأأأأة   أأأأأَب وَأأأأأها قكيَأأأأأاما وَيأْ َِ ياَّك َمأأأأأامك َيأأأأأَت يَأْنَصأأأأأ ك َُى َمأأأأأَع  اك أأأأأَ  إكَذ  َ أأأأأ ََُنأأأأأا  «.  وَ جا قَأأأأأاَه فَأ
ََأأأأةا  ََُنأأأأا َرانَأأأأ ك  و َاوك َأأأأةا مَجَأأأأَع َأْهَُأأأأها َونكََّأأأأاَء ا َو ونَأأأأاَ: فَأَكأأأأاَم ُكنَأأأأا َيأأأأَت َرانَأأأأ ك  وَ  ُك َیْ يَأكاأأأأَْل فَأ

َ َیْ يَأكاَْل ُكَنا َُككَيَة  وَشْه  ََحا. . . . ُثا يَنا َأْن يَأفا عَأَنا  ْوَف   .1َخشك
در تمننام  رمضننان را روزه گننرفتیم، آنحضننرت  خنندا بننا رسننول ترجمننه:

ها با منا نمناز شنب] تنراویح[ را ادا نکنرد، تنا اینن کنه هفنت شنب ]بنه پاینان شبماه، 
منناه[ بنناقی مانننده بننود، )شننب بیسننت وسننوم( امامننت وپیشنننمازی مننا را ]در جماعننت 

وتننا یننک سننوم از شننب ادامننه داشننت، شننب بیسننت وچهننارم تننراویح[ بجننا آورد، 
 یتننا نیمننه یننن کننه شننب بیسننت وپنننجم فننرا رسننید،ا نمازجماعننت برگننزار ننمننود، تننا

شند خندا! چنه خنوب میز پرداخنت، منن عنرض نمنودم: ای رسنولشب با ما بنه نمنا

                                                 
 ، باب فی قيام شهأ رمضان.1/20٤ـ سنم ابی داؤد:  1
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ودر نوافنننل امامنننت فرمنننودی!] شنننب ]نیننز[ بنننا منننا نفنننل ادا مننی یمانننندهاگربنناقی
شخصننی نمنناز عشنناء را پشننت سننر امننام بننا جماعننت  ادا  اگننرنمننودی[ فرمودننند: مننی

 یابد.اللیل] نماز شب[ مید، ثواب قیام خود برگرد یبه خانهکرده و س س 
گوید: شب بیست وششم، با ما نماز]تراویح[ برپا نکرد، چون می حضرت ابوذر

اهل خانه و افراد دیگر را گرد آورد، ونماز  شب بیست وهفتم شد، آنحضرت
جماعت ب ا نمود وبه قدری نماز را طوالنی کرد که ما از فوت شدن سحری می 

 مانده نماز جماعت برپا ننمودند.باقیترسیدیم. پس از آن در ایام 
 تعداد رکعات تراویح

 دلیل اوّل:

ََِمَضاَن عكْش كيَن َعنك  ُْنك َعَها:  » َََُل َراَن ياَصُْك   ك  َُْيهك َوَس َِسا َه  ّللك َ َُى  ّلَلا َع  َأَن 
ًََة َو ْو كعْأ َ   1«.َِْر

ان بیست در رمض کند: آنحضرت روایت می حضرت ابن عباس  ترجمه:
 خواند.رکعت تراویح و وتر را می

« صحیح» لقی بالقبول امتولی[ به سبب تاست،]« حسن»سند]این روایت[  فایده:
 شود.شمرده می

 شبه:

  2.غیر مقلد نوشته که: این حدیث موضوع وساختگی است« زئیعلی »آقای 

                                                 
، ٥/٤٣٣، باب کم یصلی فی رمضان مم رکعة، المعجم الکبيأ للطبأانی: 2/28٤ـ مصنف ابم ابی شيبه: 1

، السنم الکبأ) 6٥٣، حدیث شماره:218ند عبد بم حميد:ص، المنتخب مم مس119٣٤حدیث شماره:
 ، باب مَا رُوِ)َ فی عدد رکعات القيام فی شهأ رمضان.2/٤96للبيهقی: 

 .28ـ تعداد رکعات قيام رمضان: ص  2
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یکی از  نیز )ایضاع(« وه  هَي َ هِّ  يري  هَي ٌ »واین جمله را نقل نموده که: 
همین سخن را غالم مصطفی غیر  مجروح است.« ابراهیم ابن عثمان»راویان آن، به نام 

  1.اندنوشته ]نیز[مقلد

 جواب اوّل:

خداوند به تو ]درک و[ فهم عطا کند، ضعیف بودن حدیث را نقل نموده، حکم به 
دیث موضوع وساختگی ! آیا حدیث ضعیف، ]همان[ حکنیع بودنش میموضو
بر مؤیدات قرار دارد وبنا« حسن» یکه حدیث زیر بحث، به درجه)حال آناست؟! 
باشد، تفصیل بعداع خواهد آمد.( اگر همین اصل نزد شما تر]از حسن[ میدیگرقوی

اند، ها را ضعیف خواندهآنمسلّم است، پس باید بر روایاتی از سنن اربعه که  محدّثین 
عالی خدمت بزرگی برای علم جناببودن کنی، که از سوی « وضوعم»حکم به 

 حدیث خواهد بود.

اید، آن عالی بر آن جرح نمودهکه جناب« ابوشیبه العنبسی ،ابراهیم بن عثمان»؛ اواّلع 
بلکه از بعض محدثین، تعدیل وتوثیق ومدح قدر مجروح نیست که روایتش رد کرده شود، 

 وثنای او نیز ثابت شده است:
 .2از ابو شیبه روایت نموده استه( 600م)ن امام شعبه بن الحجان 1

کند که امام شعبه از راویی روایت مین این اصل موجود است که: اونزد غیر مقلد
 .3دثقه  وروایاتش صحیح باش

ویند، امام شعبه از وی گبود که منکرین فقه میابوشیبه این قدر ضعیف میاگر 
 .کردروایت نمی

                                                 
 .6ـ هشت رکعت نماز تأاویح: ص 1
 .1/1٣6، ته یب الته یب: 1/268ـ ته یب الکمال للمز):  2
 .1/16، نيل االوطار: ٣86الأسول : ص ۃصلو القول المقبول فی شأحـ  ٣
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در زمان  قضاء ابراهیم بن ن حضرت یزید بن هارون استاد اساتید امام بخاری 2

ماقضی عُی  ونا: :»عثمان ابوشیبه کاتب او و از مدّاحان بزرگ اوست، او می گوید
 1«.منه عره فی قضاء   مانهيَنی فی 

 تری از وی وجود نداشت.زمان ابراهیم بن عثمان قاضی عادلترجمه: در 

ٍي   وَها :»فرماید[ میعدی ]ن امام ابن 3  2«. اََةٌ  يا

 ترجمه: ابو شیبه دارای احادیث درستی است.

 3«.وإن نَّه   إِب  وضَ  خ  من إُ  هيَل ُن أك يية وه :»وی اضافه می کند
امّا از ابراهیم بن ابوحیه  اند،نسبت نموده عف: گرچه مردم او را به ضترجمه
 است.بهتر

  4«. ه    َكةٌ  شيخَ:»فرمایدمیدر مورد ابراهیم ابن ابو حیّه [و امام یحیی بن معین ]
 بزرگی است. یترجمه: او شیخ و ثقه

باشد، ابراهیم ابن [ ثقه مییحیی بن معین]نزد « ابراهیم ابن ابو حیّه»که پس زمانی
عثمان ابوشیبه چرا بیش از حد ضعیف باشد؟ وچرا حدیث او موضوع وساختگی] قرار 

 داده شود[؟

[ مبهم وغیر مفسّر وبعض های وارد بر ابراهیم بن عثمان]بعضی از جرح ثانیاع؛
گوید: شعبه او را درو  گوی میزئی علی دیگر غیر مقبول ومردود است. مثالع آقای 

 5.گفته است

                                                 
 .1/2٧0ـ ته یب الکمال:  1
 .1/2٧0ته یب الکمال: ـ  2
 .1/2٧0ـ ته یب الکمال ج ٣
 .12٧، تأجمه شماره:1/٥٣لسان الميزان:ـ  ٤
 .29ـ تعدادِ رکعات قيام رمضان: ص ٥
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ذ ابن حجر] رحمهما اهلل[ عبارت کامل عالمه ذهبی و حافکه از بررسی نآحال 
نزد خود عالمه  [ غیر مقبول است، وشعبه ]شود که جرح امام واضح می
 :شود، عبارت بدین قرار استغلط ثابت می ،[ این جرحذهبی]

 ه   فني من شهر   قاه  نْهِوی عن  ٌََل عن  ُن  ُی ويُیَٰ  وٌ نهك  شَهةا   ُِّْه  »
  فني  ير  من شهروكر ذ   ت  ٌََل فنا وجرَن  و ّلل ِّب   شَهة سهَ ن فكاه  ُرِ
ةُرِ      ه   1«.؟عناِ شهرهاعُی  ما  شهرهاد   ما  ّللقُ   سه ان ۔ خِک
از حکم  جمه: امام شعبه به این خاطر ابراهیم بن عثمان را تکریب کرده، که اوتر

هفتاد بدری حضور داشته است. «صفین»روایت کرده که ابن ابی لیلی گفته: در جن  
گفته است؛ من شخصاع با امام حکم مراکره شعبه گفت: واهلل! ابراهیم بن عثمان درو  

گویم: [ احدی از اهل بدر را نیافتیم. من)ذهبی(میضرت خزیمه]نمودم، سوای ح
 حاضر نبودند؟ و حضرت عمار  حضرت علی « صفین»سبحان اهلل! آیا در 

بخاطر [ واضح گردیدکه او صرفاع از این تفصیل حقیقت تکریب امام  شعبه ]
حکم گفته که در ]غزوه[ بدر هفتاد بدری شرکت  یابی لیلی به واسطهنقل قول از ابن 

شود؟ بلکه درو  زمانی ثابت   گو بودن ابراهیم چگونه ثابت میداشتند. از این درو
ه بود، حکم این بیان را شد که هنگامی که امام شعبه برای مراکره نزد حکم رفتمی

پس از مراکره فقط ]شرکت یک[ آری کرد، کرد، ولی حکم این را انکار نانکار می
لی نتوانست در بدری ثابت شد. معلوم شد که حکم این مطلب را بیان نموده بود، و

را اثبات کند. در این بین  تقصیر ابراهیم چیست؟ عالوه بر این، مراکره با شعبه آن
 گونه رد نمود که حضرت علی وحضرت عمارعالمه ذهبی نیز بیان شعبه را این

ثابت   در جن  حضور داشتند، پس چگونه فقط حضور یک بدری مشخت قطعاع
افراد  گفتید! یعنی از این گونه بررسی ممکن استگردید؟ حد اقل سه بدری می

                                                 
 .1/8٤ـ ميزان اإلعتدال: 1
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ود که نزد امام ذهبی نیز جرح امام شعبه مردود است. شدیگری ظاهر شود. معلوم می
 باشد.آقای علی زئی نیز قابل جایزه می امّا دیانت

نیز نموده، واو را ضعیف  بر ابراهیم بن عثمان ابوشیبه قدری کالم]محدثین[   اع؛ثالث
ای نیست که روایتش علی االطالق متروک گردد، اند ولی ضعف او به اندازههم گفته

این روایت چنان مستحکم و قوی  (شدبلکه بنابر مؤیِّدات دیگر) که بیان آن خواهد 
شود، چنان که محدّث آزاد نمودن ناممکن می ن ، خود راکه با ضعیف گفتن آ است
 فرماید:می ضرت موالنا حبیب الرحمن اعظمیشهیر ح

این حدیث ابوشیبه گرچه از نظر اسناد ضعیف هم باشد، ولی از این جهت بسیار 
[ عمل عالنیه مسلمانان با آن موافق  ]قوی ومستحکم است که از عهد فاروق اعظم

و یا کم از کم در آخر مسلمانان برآن قرار گرفتند، واز روایات موافقت مسلمانان  بوده
ارگانه ]اهل چه یشود، و]مزید برآن[ اقوال ائمه[ نیز ثابت میلی]در عهد حضرت ع

باشد.ونیز پس از عهد فاروقی همواره عمل امت بال اضافت یا با سنت[ با آن موافق می
نظر به این مطالب روایت ابوشیبه به قدری مستحکم  اضافت موافق آن بوده است.

  1.توان با ضعیف گفتن آن جان بدر برداست که به راحتی نمی وقوی 

 جواب دوّم:

این روایت تلقی بالقبول یافته وقانون است، اگر روایتی تلقی بالقبول حاصل 
 یابد.صحت می یدرجه، مواجه گردد[ عموم با پریرش ؛یعنی]کند
 فرماید:( میه204) ن امام شافعی  1

و  ِ  إنه ت ي هْه أه   َري  ووْن  وَامه عُكْه ِبوكه ه وعنُ     يةيري  ت و »
 2«. و  يه وه آليةك  ُه يت جَُ   َنسخا

                                                 
 .60ـ  رکعات تأاویح ص 1
 .1/289ـ فتح الم يب شأح الفية الحدیث للسخاو):  2
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[ علما یرا ثابت نمی دانند، ولی ]عامه« ت و ية و  ِ   »محدّثین حدیث  ترجمه: 
 ی، حتی علمای محدثین آن را ناسخ آیهنموده اندآن را پریرفته وبه موجب آن عمل 

 اند.وصیت قرار داده
 فرماید:( میه911) ن امام جالل الدین سیوطی 2

 سناٍ  وه ونا: ِبوكه ه و ن ی يٌن  عُكا حيٌَل وُ ري  ِبوص ة  ذ   ضهَلقاه َُ»
  1«.  ي 

حکم به  که امت حدیثی را ب ریرد،فرمایند، زمانیبعضی از محدثین می ترجمه:
 شود، گرچه سند صحیحی نداشته باشد.می صحت آن حدیث

 فرماید: مید انور شاه کشمیری ن حضرت عالمه محم3ّ

ِعكی من ياه  وضَ   وی   وی  ن  َري   ذ  ضهَلوذهب َُ»  م عهةك َتير ِبوَن   
 2«.عنری  ه   ْلوجها قُ   و  ۔ وكه ه

، نزد امت پریرفته شده باشد ترجمه: نظر بعض علما بر این است که هرگاه حدیثی
ی گویم: همین ر ی نزد من ( میابد. من) عالمه کشمیری قبول می یدرجه
 تر است.پسندیده
ها اف نموده] فرمودند:[ بعضی از ضعفن عالم غیر مقلِّد، ثناء اهلل امرتسری اعتر4

 3.شوندی بالقبول برطرف میطوری هستند که از تلق
 باشد.بالقبول صحیح وحجت می بنابر تلقیلرا این روایت 

 جواب سوّم:

 این حدیث از ابراهیم بن عثمان چهارتن از محدثین هستند: یروایت کننده

                                                 
 .29تدریب الأاو): ص  ـ 1
 .کتاب الوصایا، باب الوصية لوارث ٣/٤09فيض البار) شأح  البخار):ـ  2
 .٣٣1به نقل از رسائلِ اعظمی:  ص 190٧آوریل 19ـ ا بار اهل حدیث مور ه  ٣
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  1ن یزید بن هارون؛1
  2ن علی بن جعد؛2
 3ن ابو نعیم فضل بن دکین؛3
  4ن منصور بن ابی مزاحم؛4

 واین هر چهارنفر ثقه هستند.

    .5 كةَ مْكنٌ  :ن یزید بن هارون1
 .6واٌ  كٌةَ  رن علی بن الجعد: 2

  .7 كٌةَ  ه ٌ ن ابو نعیم فضل بن دکین: 3 

  .8ثقةٌ ن منصور بن ابی مزاحم: 4
بزرگوار، در نقل بیست رکعت تراویح از ابراهیم بن  اتفاق این چهار محدث ثقه و

نه این ثقات، این عثمان، تأیید قویی است که حدیث مرکور ثابت وصحیح است ور
 .شدندنمیگونه متفق 

 

 
 

 ل دوّم:دلی

َََُل َذ َت وَْيُيه َعَُ  َخَ َج  وَنهكیُّ َ َُی  ّلل  قَاهَ َعْن َجاُك ك ُْنك َعْهرك ّلل » ََِمَضاَن  ة  َوَس فكْی 
ََ ُِْ َِْ َة  َفَصَُی  وَناَ: َ  ََ  ةً َوعكْش كْيَن   1«.ة  َوَ ْوعَأَ  ُكَ 

                                                 
 .2/28٤ـ  مصنف ابم ابی شيبه: 1
 .119٣٤، حدیث شماره:  ٥/٤٣٣ـ المعجم الکبيأ للطبأانی: 2
 .6٥٣،حدیث شماره: 218ـ المنتخب مم مسند عبد بم حميد: ص ٣
 .٤96/،2ـ السنم الکبأ) للبيهقی:  ٤
 .6٣8ـ  تقأیب الته یب، ص  ٥
 1/٤66ـ سيأ اعالم النبالء لل هبی: 6
 .٤٧٥ـ تقأیب الته یب،ص ٧
 .٥٧6ـ تقأیب الته یب، ص 8
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های از شب در یکی خدا رسولفرماید: می بن عبد اهلل  جابرحضرت  ترجمه:
رمضان تشریف آورده، با مردم چهار رکعت فرض، بیست رکعت تراویح و سه رکعت 

 وتر ادا فرمودند.
است] ؛زیرا[  از سوی امت ،تلقی بالقبول « حسن» یفایده: سند این روایت به درجه
به ویژه  از خلفای راشدین حضرت عمر، حضرت  یافته، حضرات صحابه کرام 

اند.و برآن عمل نموده خ امت ، تابعین، ائمه اربعه، ومشای عثمان وحضرت علی 
 است.ریفین همین بیست رکعت معمول بودهدر بالد اسالمی و حرمین ش
.) رسدصحّت می یاند که از تلقی بالقبول، حدیث به درجهمحدّثین تصریح نموده

 رسد.ی صحیح مین روایت به درجهکه منابع آن گرشت( لرا ای همان طور

عمر »و« محمّد بن حمید الرازی»های این روایت، دو راوی ضعیف به نام در شبه:
 وجود دارد.« بن هارون البلخی

 ها از راویان حسن الحدیث هستند.این جواب:
و ابن ماجه ن ابو داود، ترمری هن( از راویا248: )ممحمّد بن حمید الرازی 

 .2باشدمی
جلیل القدر  یاگرچه از بعض محدّثین جرح او منقول است، امّا بسیاری از ائمه

 اند. مثالع:ل، توثیق و مدح او را بیان نمودهحدیث، تعدی
 .3(ن امام احمد بن حنبل: وَثوقَهُ ) او را توثیق نموده است1

 4«.ةير يياً و ی عَُل ماٍ م ُمنر ُن تيک ه  ِب:»باری فرمودند 

                                                                                                                     
 .1٤2، وفی نسخة٣1٧ـ تاریخ جأجان للسهمی:ص 1
 .٥/٥٤٧ـ ته یب الته یب: 2
 .1/٤0ـ طبقات الحفاظ للسيوطی: ٣
 .8/6٥2ـ ته یب الکمال للمز): ٤
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ترجمه: علم همیشه در شهر ری باقی خواهد بود تا زمانی که محمّد بن حمید زنده 
 است.

ِ  ی  يفٌ » :ن امام یحیی بن معین2  ش)ثقه است، براحادیث « كٌة ويف ُكهك ٌٍ:َ 
 1فهمیده است.( ]آدم[حرفی نیست،

  2. كةٌ  ن امام جعفر بن عثمان الطیالسی:3
 . 3الحافذ )حافذ است(ن عالمه ابن حجر: 4

وفی  سناٍ ُک ِ ُمنر ُن ةير :» نویسدد یک روایت مین عالمه هیثمی در مور 5
 . 4.) در سند بزار محمّد بن حمید الرازی وجود دارد که ثقه است(«وه   كةٌ  و   ی 

 آید.به شمار می« حَسَن»الع از راویانچون هم بر او کالم است وهم توثیق شده، اصو

 : (ه294هارون البلخی )م عمر بن   

، بعضی او را جرح نموده وتعداد زیادی از ائمه او از راویان ترمری وابن ماجه است

ام َ دٌ  َ  َافظَ تم»اند: ثنا او این کلمات را به کار بردهدر تعدیل، توثیق، مدح و
 «  و ِ      َري َ  » ()از گنجینه های دانش است « وََُل عای خ  سان َمن  وعيةك 

 5«.َمكاِب  َري   كة» (استبرای تحصیل علم سفر نموده)
 می باشد.« حسن الحدیث»لهرا از نظر اصول، او از راویان 

                                                 
 ـ منبع سابق. 1
 .8/6٥٣ـ ته یب الکمال:  2
 .٥/٥٤٧ـ ته یب الته یب:  ٣
 .9/٤٧٥ـ مجمع الزوائد: ٤
 .٣1٧تا ٤/٣1٥، ته یب الته یب:1٥2تا٧/1٤8، سيأاعالم النبالء:1/2٤9،2٤8ـ ت کأة الحفاظ لل هبی: ٥
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ای تحقیقی تحت ، مقاله 3،ش:4ن« قافله حق»  ینگارنده در فصل نامه تذکر:
نوشته بودم که بعض اهل حدیث در « بیست رکعت تراویح در پرتو دالیل» عنوان
زیبا چند اعتراض بیهوده، از جمله بر این  با زبان بازاری و نا 76ش:« الحدیث» یرساله

ها پرداخت، به اداره به جواب آن ،بعدی یحدیث مطرح کرده بودند که در شماره
 باشد:اده تقدیم خدمت میمنظور اف

گهمن در ترجمه بد دیانتی نموده، چهار رکعت فرض را »غیرمقلدان نوشته بودند:
بیست وچهار رکعت تراویح  خود افزوده است؛ زیرا از این روایت جعلی،از طرف 
 1«.شودثابت می

 

 نقد و بررسی:

ُِ:)الفاظ موجود در حدیث مبارک این است که (ُ َ ة وع   وِ َة وعش ين  َة 
واین را هر انسانی که از  اند، مرکور است.ام نمازهایی که با جماعت ادا شدهدرآن تم

کند که امام در رمضان نخست چهار مینعمت عقل محروم نباشد به خوبی درک 
 .نمایده رکعت وتر ادا میرکعت فرض، بعد بیست رکعت تراویح وس

ث وعش ين»  از حضرت عطاء بن ابی رباح [ ه449ن امام ابن بطال ]م1  «َةِ  يصُ ن َ 
ثً »خواندند وس س توضیح دادند که وسه رکعت میبیست  ها که آننقل نموده سه  « و ع  منها َ 

  .2رکعت وتر بود

و ان » بعد از نقل این سخن سائب بن یزیدکه  [ه463ن امام ابن عبد البرّ]م  2
ِ َة( عن  عهريَنی عُی ) عهر   وكيا م عُی  در زمان ؛یعنی «ُ َ  وعش  ين 

                                                 
 .٣٣، ص٧6ـ الحدیث: ش 1
 .٣/1٤9ـ شأح البخار) البم البطّال: 2
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ُمن ه عُی وهِّ  :»فرمایدشد، میادا می[ بیست وسه رکعت ] حضرت عمر مبارک
 .1شود که سه رکعت وتر بوده استاین براین حمل می « ن  و َ  وُ ع 

[ مرفوعاع این الفاظ را تخریو نموده [ از ابن عباس ]ن خود امام ابن عبد البرّ]3

ََةً »که  َِ ََِمَضا َن عكش كيَن  رکعت ن بیست او در رمضا [یعنی؛] «َ ا َن ياَصُْكی فكی 

 .2[ این غیر وتر است؛]یعنی «ع ك ی  و ك  َ يضاً سك    َ َِّ هَ  »گویدخواند.پس ازآن میمی
    

نقل نموده  «ةً  ََ َِ  ينَ ش ك عك » از سیدنا سائب بن یزید[ ه  852  ن امام ابن حجر]4

 . 3این بر غیر وتر محمول است ]یعنی؛[«ع ك  و ك   ك ی  َ َُ   َُمنا ٌه عَ َِّ هَ »س س فرمودند: 

 وتراویح خلفای راشدین

را آغاز  عمل براین سنت پیامبر خدادر حیات رسول کرامحضرات صحابه 
حضور خواندند، های مختلفی تقسیم شده تراویح میها وگروهکرده بودند، به جماعت

با اظهار بلکه  هار ناپسندی و نا رضایتی نفرمودگاه اظدید وهیزرا می هاآن اکرم 
 .ها عطا نمودرضایت به آنپسند، مدرک 
 :فرمایدمی یره حضرت ابوهر

َِسا ها  ّللَك » َيةك  - ُى  ّلل عُيه وسَُل-َخَ َج  ََِمَضاَن ياَصُّ َن ّفك ََنيك فَإكَذ  أاََنٌ: ّفك 
رك فَأَكاَه  ََهاَْل قأاْ آٌن َوأاََبُّ ُْنا  «. َما َهؤاَتءك »  ْوَنَّْجك َْب  ياَصُْكى َفككيَ  َهؤاَتءك ََنٌ: وَْيَف َم َر

 ُّ َا  » - ُى  ّلل عُيه وسَُل-َوهاَْل ياَصُّ َن ُكَصََعكهك. فَأَكاَه  وَنبك  4«.َأَ اُا   َونكَََْل َما َ َن

                                                 
القار) علی البخار) لحافظ   ۃومثله فی عمد 2/96، االست کار البم عبد البأ:٣/٥19ـ التمهيد البم عبد البأ: 1

 .8/2٤٥عم ابم عبد البأ: العينی
 .٤/٥19ـ التمهيد البم عبدالبأّ: 2
 .٤/٣21ـ فتح البار): ٣
 ، باب فی قيام شهأ رمضان.1/20٤ـ سنم ابی داؤد: ٤
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ای مشاهده فرمودند که مردم در گوشه به مسجد تشریف آورده خداشبی رسول ترجمه:

در جواب « کنند؟میاین ها چه کار »پرسیدند:  خوانند. آنحضرتاز مسجد نماز می
عب نماز عرض شد، ایشان کسانی هستند که حافذ قرآن نیستند به اقتدای ابی بن ک

 «.ها صحیح و درست عمل نمودندآن»فرمودند:  خوانند. پیامبرتراویح می
نیز مروی است  به همین مضمون روایتی از حضرت ثعلبه بن ابی مالک القرظی

َِاَلْ «. َأْو َقْر َأَ اُا   َقْر َأْيََّنا   َ  »قَاَه  » که َ ْ  َذوكَك  ْْ   1«.َوَیْ َي
واین « درست عمل نمودند»، یا فرمود: «خوب کردند»فرمودند: آنحضرتترجمه:

 کار شان را ناپسند نداشتند.
را به خالفت  اکبر انصار ومهاجران، صدیق یهمه از وفات آنحضرتپس 

تراویح که درآخر عهد زرّین  نماز یسلسلهبرگزیدند، در زمان خالفت او نیز همان 
های مختلف جریان داشت، ادامه یافت. به صورت انفرادی یا جماعت خدا رسول

ْْ   :»گویدمی چنان که حضرت ابوهریره  َفةك َأكك َُ ََ َُى َذوكَك  ك خك ُثَا َراَن  ْْلَْم ا َع
َ   ّلَلا  َِهك فَةك عاَنَ   ََ ًِ  مكْن خك  2«.َعْنهاَناَوَ ْر

به  در خالفت صدیقی وابتدای عهد فاروقی ترجمه: س س این عمل]عهد نبوت[
 همین منوال ادامه یافت.

داشت تراویح وجود  ینه مستقالع جماعتی برای اقامه یعنی در زمان صدیق اکبر 
در  های پراکنده؛ زیرا حضرت ابوبکر صدیق ونه رکعات مشخصی برای جماعت

مرتدان، مدّعیان دروغین  یخالفت خویش بنابر نبرد آزمایی با فتنهدوران مختصر 
 د.نست به این مسأله برل توجه فرماینبوّت، ومانعان زکات، نتوا

 

                                                 
 .2/٤9٥ـ السنم الکبأ) للبيهقی: 1
 ، باب فضل مم قام رمضان.1/269ـ صحيح بخار): 2



                                                                                              مبارک رمضان فضایل و مسایلِ ماه                                                                  74 

 

 اهتمام ورزیدن به جماعت تراویح:

راهی سفر  هجری، صدیق اکبر  مجمادی الثانی ]سال[ سیزدهم در بیست و دوّ
زمام دار خالفت شد، تقریباع دو  آخرت گردید. وبه انتخاب خود او، حضرت عمر 

رمضان مبارک فرا رسید، وی در آغاز رمضان به ایراد  ماه بعد از خالفت فاروق 
می فرماید: پس از  سخن پرداخت، چنان که حضرت عبد اهلل بن عکیم  الجهنی 

 به سخنرانی پرداخت و گفت:  عمر  نماز مغرب  در شب نخست رمضان، حضرت

َ فنأأأأن  سأأأأْیا  مأأأأهَوی يٌْأأأأب عُأأأأيٌَل قيامه ْب عُأأأأيٌَل  أأأأياشأأأأه   و َهأأأأِّ فأأأأان »
  1«.شهیع فُينَل عُی ف  يَّْفنن ی  ن  ف   ْل  َامنٌَل  ن يك م فُيكَل فا

اش بر شما فرض شده، اما قیام آن برشما همانا این ماهی است که روزه ترجمه:
ها ام دارند قیام کنند ؛ چرا که اینکسانی از شما که توانایی قیفرض نشده است لرا 

نوافل خوبی هستند واشخاصی که قادر به قیام نیستند بر رختخواب خود استراحت 
 نمایند.

خود باقی و در  ی[ نماز تراویح به کیفیت سابقهگویا در ابتدای عهد فاروقی ]
ار داشت. ولی سال بعد حضرت فاروق نوافل یا سنن استحبابی] سنن زواید[ قر یدرجه
در مورد تراویح یک دستور حکومتی صادر نمود، چنان که حضرت عبد  اعظم 

های رمضان به همراه فاروق در یکی از شب» می فرماید: الرحمن بن عبد القاری 
های مختلف به صورت پراکنده یم مردم در گروهمسجد شدم، دید یروانه اعظم 

 هستند.مشغول نماز 

                                                 
 ، باب قيام رمضان.٤/20٤ـ مصنف عبدالأزاق: 1
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ََهاَْل » اَن َأْمَ َ  ُثَا َعَکَم َفَجَن َْ ر  َو ِكئ  َو يك َُى قَا َِ  َوْ  مَجََْ ا َهؤاَتءك َع فَأَكاَه عاَن ا إكّْنك َأ
ِكاكهكَْل قَاَه عاَن ا نكَْ  ََ ك قَا ًَُة أاْخَ   َو وَنا:ا ياَصُّ َن ُكَص ََها وَْي َْب  ُثَا َخَ ْج ا َم َُى أاكَْك ُْنك َر ََل َع

 1«.هكْرَعةا َهِّك ك  وْ 
بریک امام گرد آورم بهترخواهد  را هافرمود: اگر من این  : حضرت عمرترجمه

ها را بر اقتدا به ابی بن روز( آن بود، چنان که او تصمیم قطعی گرفت و )پس ازچند
های رمضان در حالی مردم پشت سر جمع نمود. پس ازآن، دریکی از شب کعب 

، به مسجد رفتیم با دیدن این حال، مشغول تراویح بودند حضرت ابی بن کعب
 خوبی است! ابتکار وابداعفرمودند: چه  حضرت عمر 

فقط سه شب جماعت تراویح   خدا رسول در صفحات گرشته واضح گردید که
نخستین کسی است که جماعت  را ب ا نمود، وبر آن مداومت نفرمود، حضرت عمر 

 تراویح[ را به اجرا گراشت.]نماز  قیام رمضان

 بودن تراویح:« سنت فاروقی»مراد از

به شکل   می گویند که حضرت عمر« سنت فاروقی»نماز تراویح را بدین جهت 
به اهتمام جماعت درآن پرداخت، ودستور برپا نمودن آن، در تمام ماه رمضان را  منظم

[ می صادر فرمود.چنان که عالمه جالل الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی]

ِمضان عن  س» نویسد ُِع عش  نةوفی  تو ا  وٌََُّ ی   وه من سن قيام   2«.ۃ 

آمده است: نخستین کسی که قیام [ عالمه عسکری ] «اوائل» ترجمه: در کتاب     
 به سال چهارده هجری بود. بنا نهاد، حضرت عمر  ] نماز تراویح[ را رمضان

 کند:[ از پدرش روایت می] حضرت هشام بن عروه

                                                 
 ، باب فضل مم قام رمضان.1/269ر):صحيح بخاـ  1
 .1/٣٣6ـ الحاو) للفتاو): 2
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ِمضان  و جاه عُی  ُی  شه  ن عن  ُن  ْلیاب  وه من مجع  ونا: عُی قيام »
   1«.ي نةُن  َب و ونَّاء عُی سُينان ُن  ُی 

[ نخستین کسی است که مردم را در قیام بن خطاب] ترجمه: حضرت عمر
 رمضان یعنی تراویح متفق نمود، چنان که مردان را بر امامت حضرت ابی بن کعب 

 گرد آورد. وزنان را بر امامت حضرت سلیمان بن ابی حثمه 

و اجرای با جماعت آن به  خدا رسول ی، نفس تراویح سنت مبارکهخالصه
 باشد.می روق صورت منظم سنت عمر فا

 ید پرسش و پاسخ:

فقط سه شب جماعت  خدا آیدکه وقتی رسولدر اینجا این سؤال پیش می
 در تمام ماه بدان اهتمام ورزید؟ تراویح برپا نمود، چرا حضرت عمر 

 جواب:

بدین جهت در تمام رمضان بدان اهتمام نورزید تا بر امت فرض نشود  پیامبر 
 وبراثر ترک آن از روی ناتوانی گنهکار نگردد، چنان که حضرت زید بن ثابت 

 :فرمودند روایت می فرماید که آنحضرت 

َْل َما قاْنْاَْل ُكهك » ْا َُْي ْكَب َع َْل َوَوْ  را ْا َُْي ََْب َع ْْ ي ا َأْن يا   2«.َخشك
 ازان ترسیدم که این نماز برشما فرض شود، آنگاه نتوانید آن را بجا آورید. ترجمه: 

                                                 
 .2/٤9٤، السنم الکبأ) للبيهقی:1/٣٣6ـ الحاو) للفتاو): 1
 ، باب الحثّ علی الصلوة فی البيوت...1/2٣٧ـ سنم النسائی: 2
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وحی نیز قطع گردید، و دیگر احتمال  یرحلت فرمود، سلسله چون آنحضرت
حکم به اهتمام ،نبوی یبا توجه به اراده فرض شدن آن نمانده بود لرا حضرت عمر

 می نویسد: ضان نمود، چنان که عالمه ابن حجرآن در تمام رم

 سأأْنهط عنأأ  ذوأأك مأأن عك يأأ   ونأأ   أأُى  ّلل عُيأأه و سأأَُل مأأن  أأُى مَأأه   عُأأك »
فُنأأا مأأات  ونأأ  …  وُيأأا  وأن رأأان رأأ   ذوأأك ِأأَل فإَّنأأا ر هأأه خشأأية أن يفأأُ  عُأأيهَل 
ِج  عنأر عنأ  ذوأك  وإِب قأ ه عنأ  …  ُى  ّلل عُيه و سَُل يص   ْلمن من ذوك و

 1«.جن   ْلنهِ 
خواندند نماز می حضرت استنباط فرمود[ صحابه  با آن ]حضرت عمر  ترجمه:

ها را منع نفرمود، وعلت این ناپسندی نیز این بود که مبادا وبا وجود ناپسندی پیامبرآن
رحلت فرمود، این اندیشه باقی نماند از  بر امت فرض شود، امّا زمانی که حضرت 

ادا گردد و جمهور]صحابه نیز[ برهمین قرار گرفت که با اهتمام  این رو نظر عمر 
 نظر او را پریرفتند.

 : تعداد رکعات تراویح در زمان حضرت عمر 

ند که همه اشش نفر ان حضرت عمر بیان کنندگان تعداد رکعات تراویح در زم
ندارند(که اند.]البته[ )روایات مضطرب وضعیف اعتباری بیست رکعت روایت نموده
 باشند:در ذیل، تقدیم خدمت می

 : ـ حضرت ابی بن کعب 1

                                                 
 .٤/٣20فتح البار) شأح صحيح بخار):ـ  1
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َِْمَضاَن فَأَكاَه  كَن  وَناَ: » وَنا:ك فكْی  َأيًّا َ ْن يَُّصُْكَی ِبك َْب  َ َن عاَنَ   ََمَ   ُا َعْن  اَُیْك ُْنك َ 
َِ  َيصاْ ماْ نَ  َُ ْ  ونها ناْ َن َ ْن يَأْكَ أا ْو  فَأ َُي َو َتحياَّْك َُْي ك فَأَكاَه  اَیَ مكْ َ  هَلقَأَ أَت  ْوكاْ آَن َع و ِبك
ٌانْ  هِّ  ْوناؤمكنكنْيَد  ٌكنْ  ۔َشْيیٌ  َیْ َي    1«.َةً عكْش كيَْن َِ ْ ُككَل َفَصَُْٰی  ۔ َْيََّنا ه فَأَكاَه؛ قَْرَعُكْن ا َووَٰ
به من دستور داد  می فرماید: حضرت عمر بن خطاب  حضرت ابی بن کعب ترجمه: 
روز روزه می گیرند، وبه های رمضان نماز) تراویح( بخوانم، وی فرمود: مردم در که در شب
، بخوانی ها قرآن را آنای توانند قرآن را بخوانند، خوب است اگر شما در شب برخوبی نمی

در گرشته نبوده است، فرمودند: ]که مرا به آن امر می کنی[  عرض نمودم: امیر المؤمنین!  این چیز
 در بیست رکعت)تراویح[ امامت فرمود. ، لرا حضرت ابیی این روش خوبی استدانم ولمی

 سند این روایت صحیح و راویانش ثقه هستند. فایده:

 اعتراض:

« للبوصیری الخيأة المهأةاتحاف »یث می نویسد: این روایت در کتاباهل حد]یکی از[ 
سخن بی سند »نویسد:میبدون سند از احمد بن منیع منقول است، سرفراز صفدر دیوبندی 

 2.اعتباری ندارد
زبان عامیانه وغیر عالمانه[  ؛ها]یعنیغالم مصطفی ظهیر غیرمقلد با به کارگیری زبان بازاری

    3«.داشته باشدروایات بی سند را کسی ارایه می کندکه خودش سند ن»نوشتند:

 جواب:

 ةاالحادیث المختار» ، حدیث در کتابخداوند به تو اخالق حسنه عطا فرماید
 باشد:سلی جناب عالی سند تقدیم خدمت میبا سند موجود است. برای ت« للمقدسی

                                                 
 ، باب فی قيام رمضان.2/٤2٤المهأة: ۃـ  مسند هحمد بم منيع به نقل از: اتحاف الخيأ 1
 .٧٤مقدار رکعات قيام رمضان، صـ  2
 .8هشت رکعت نماز تأاویح،صـ  ٣
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أخ َن أُ  عهر ّلل ُمنٍ  ُن أةر ُن عهر و ةن  و كف  ٍ ههان أن سَير ُن أك »
 و جاء  وص   أخ هَل ق  ء  عُيه أَن عهر و  ير ُن أةر  وهكاه أَن عهير ّلل ُن يَك ب 

اا أَن جرع إس اا ُن إُ  هيَل ُن ُمنر ُن مجي  أَن أةر ُن منيع أَن  ََّن ُن إس 
يع ُن أنف عن أك  وَاوية عن أك ُن رَب أن  ُن م سى َن أُ  جَف   و   ع عن  وُ 

ِمضان  َري   1«.عن  أم  أُيا أن يصُ  ِبونا:   
بن کعب  بیست رکعت تراویح حضرت ابیخواندن [ عالمه ابن تیمیه ] :تذکر

 داند، چنان که می نویسد:را ثابت می 

ِ و قر  ه   ن  ُی ُن  َب  ان يك م ِبونا: عش  »  ي ع  ُ َ  ف أی       وَة ن 
 2«.منٌ  و تنصاِ وی ينٌ    دهاج ينقام ُني  نْهت وَّنة  ه من  وَُناء  ن ذو  

با مردم بیست رکعت  کعب  ابی بن ترجمه: این به اثبات رسیده که حضرت
فرمود، از این رو نظر اکثر علما برسنت بودن بیست ح وسه رکعت وتر ادا میتراوی

 مهاجر وانصار  یدر حضور صحابه رکعت است؛ زیرا حضرت ابی بن کعب 
  .3می خواند وکسی نیز)برسنیت بیست رکعت( انکار ننمود بیست رکعت

 : ـ حضرت سائب بن یزید 2

َُى َعْهرك عاَنَ  ّفك َشْه ك  وََّااكبك ُْنك يَکكيَر قَاهَ  يَکكْيرك ُْنك خاَصْيَفَة َعنك َعْن »أ1   َرانا   يَأكا ما َن َع
ْونكئكنيك مكَن  ْوكاْ آنك  ًََة َو  كْن َرانا   وََيْكَ ءاوَن ِبك َِْر َكْش كيَن     4«.ََِمَضاَن ُك

[ در زمان فرماید: اصحاب کرام ]می رت سائب بن یزید ترجمه: حض
خواندند، وپیش نماز ( بیست رکعت تراویح می)و حضرت عثمان  حضرت عمر

 نمود.ای را قرائت مییعنی صد آیه« مق قین»های سوره
                                                 

 .1161، حدیث شماره:٣/٣6٧ـ األحادیث المختارة للمقدسی: 1
 .2٣/112، فتاو) ابم تيميه جدید:1/186ـ فتاو) ابم تيميه قدیم: 2
 . ٣18و ٣/٣1٧ـ به نقل از تجليات صفدر: ٣
 .282٥،حدیث شماره:٤1٣ـ مسند ابم الجعد: ص ٤
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 سند این روایت مطابق شرط بخاری صحیح است. فایده:

َعْهرك عاَنَ   عن يکير ُن خصيفة عنك  وََّااكبك ُْنك يَکكيَر قَاَه   َرانا   يَأكا ما َن َعَُى» ن2
ْونكئكنيك َ وََرانا  ًََة وََرانا   يَأْكَ ءاوَن ِبك َِْر َكْش كيَن  ََِمَضاَن ُك َى  ّلَلا َعْنها ّفك َشْه ك  َِهك    ُْنك  ْْلَیَابك 

َر ك  ْوككَيامك  َى  ّلَلا َعْنها مكْن شك َِهك يْكهكَْل ّفك َعْهرك عاْ َناَن ُْنك َعَفاَن   1«.يَأَْ ََرؤَن َعَُى عاصك
در زمان حضرت  صحابه کرام  گوید:می ترجمه:  حضرت سائب بن یزید 

های کردند وامام سوره( بیست رکعت تراویح ادا می) وحضرت عثمان  عمر 
ت بر قیام طوالنی در زمان حضر نمود ] تا جایی که[ مردم بناای را قرائت میصد آیه
 زدند.می های خود تکیهبرچوب دستی عثمان 

 این روایت] نیز[ مطابق شرط ]شیخین[ بخاری ومسلم ]و[ صحیح است. فایده:

ِ  فةِوی ماو  من ب ي  يکير ُن خصي»ن 3   2«.َةعن  وَّااب ُن يکير عش ين 
[ ][ از سائب بن یزید [ از طریق یزید بن خصیفه]امام مالک ] ترجمه:

 روایت نموده که ) در عهد فاروقی( تراویح بیست رکعت بود.

 موجود است.«  1/312:صحیح البخاری»این طریق در  :تذکّر

  3«.َةوعش ين ِ   ةعن  َ  عهر وكيام عُی …عن  وَّااب ُن يکير قاه»ن 4
 گوید:  در زمان حضرت عمرمی حضرت سائب بن یزید ترجمه:

 شد.اویح( و سه رکعت )وتر( خوانده میبیست)رکعت تر

ِ عن  وَّااب ُن يکير قاه   نا »ن  5  وَة نك م فی  مان عن  ُن  ْلیاب َُش ين 
  4«. و ع 

                                                 
 ، باب ما رُوِ)َ فِی عدد رکعات القيام فی شهأ رمضان.2/٤96ـ السنم الکبأ) للبيهقی: 1
 .2/٥1٤ـ نيل االوطارللشوکانی: 2
 .٧٧6٣، حدیث شماره: ٤/201ـ مصنف عبدالأزاق: ٣
 .1٣6٥شماره:  ، باب قيام رمضان حدیث2/٣0٥معأفة السنم واآلثار للبيهقی:ـ   ٤



                       81                                                                                                        فضایل و مسایلِ ماه مبارک رمضان  

 

بیست  گوید: ما در زمان حضرت عمرمی ت سائب بن یزیدترجمه: حضر
 خواندیم.رکعت تراویح و وتر را می

 : تصحیح روایت سائب بن یزید 

  .1گفته است« صحیح»سند این حدیث را [ ن امام نووی]1
 . 2حدیث صحیح است گوید: این[ مین عالمه نیموی ]2

 بعض شبهات: یازاله 

 برخی از مردم شبهات خنده آوری بر این حدیث مطرح نموده اند، مثالع:
   3ها را نام ببرید و...آناند، ن روایت قیام کنندگان معرفی نشدهن در ای1

در روایت تصریح است که مردم زمان حضرت عمر بن خطاب وحضرت جواب: 
ها صحابه وتابعین بودند، کفّار نبودند؛ زیرا در بدیهی است که آنبودند، و  عثمان 
 :فرماید[ میسائب بن یزید ] آمده که خود« السنن للبیهقی معأفة» کتاب

  4.باشدابق( و او از صغار صحابه میمنبع س )«.ُن  ْلیاب  اَنا نَأكا ما فكی  ََمانك عن َ »
 را بیان می فرماید.وتابعین که تروایح معاصران خویش یعنی کبارصحابه 

ودیگر  آقایان معترض[ حضرت سائب بن یزید ؛اگر بعض الناس ]یعنی     
دست از اعتراضات بیهوده  شناسند، به تحقیقات خود جایزه داده وا نمیر صحابه 

 علیه این اثر صحیح بر دارند.
 1.نویسد: این روایت شاذ استن اهل حدیث می2      

                                                 
 .2/19٤ـ مأقات: 1
 .222ـ  التعليق الحسم علی آثار السنم:ص  2
 .٧٧،٧8ـ  تعداد رکعات قيام رمضان: ص  ٣
 .26٣ـ  تقأیب الته یب: ص ٤
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اثر این قول اهل حدیث به علت بی دلیل بودن مردود است، چون  جواب:       
[ با روایات ابی بن کعب، یزید بن رومان، عبد العزیز بن رفیع، یحیی ] سائب بن یزید

است، شاذ آن بیست رکعت مرکور[ که دربن سعید، محمّد بن کعب القرظی ]
  .(درصفحات بعدی خواهد آمد )بحث تفصیلی. باشدنمی

 :حضرت محمّد بن کعب القرظی أ 3
قأأأاه ُمنأأأر ُأأأن  َأأأب  وك شأأأی  أأأان  ونأأأا: يصأأأُ ن فأأأی  مأأأان عنأأأ  ُأأأن  ْلیأأأاب » 

ِمضان عش ين    2«.ِ َةفی 
 محمّننند بنننن کعنننب القرظی)کنننه از تنننابعین جلینننل القننندر اسنننت( ترجمنننه: 

 خواندند.بیست رکعت تراویح می فرماید: مردم در زمان حضرت عمر می

باشنند؛ زیننرا مالقننات محمّنند بننن کعننب ومنقطننع میایننن روایننت مرسننل  شبه:
 [ ثابت نیست.[ با حضرت عمر بن الخطاب ]القرظی]

ی خیرالقننرون ازمحنندّثین ثقننهه( 120محمّنند بننن کعننب القرظننی)م جــواب:
   3.ستا

انقطنناع خیرالقننرون  نننزد جمهننور محنندّثین بننه ویننژه احننناف و موالننک ارسننال و
 4.مضرّ صحت نیست

 قابل استدالل است.لرا روایت صحیح و 

                                                                                                                     
 .16ـ تعداد رکعات قيام رمضان،ص 1
 .1٥٧قيام الليل للمأوز): صـ  2
 .٥٣٤ـ تقأیب الته یب: ص ٣
 وغيأه.1٣8ـ قواعدٌ فی علوم الحدیث للعثمانی:ص ٤
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 : ـ حضرت یزید بن رومان 4

ِاوَمأأأاَن أَنَأأأها قَأأأاَه َرأأأاَن  ونَأأأا:ا يَأكا ماأأأ َن  ك  ََمأأأانك عاَنأأأَ  ُْأأأنك  ْْلَیَأأأابك »  َعأأأْن يَکكيأأأَر ُْأأأنك 
ََةً  َِْر ََ   َوعكْش كيَن  ََِمَضاَن ُكَ   1«. ك 

گوید: مردم)صحابه وتابعین( در زمان حضرت عمر [ مییزید بن رومان] ترجمه:
 خواندند.بیست وسه رکعت)بیست تراویح وسه وتر( می 

 سند این روایت مطابق شرط بخاری ومسلم است.

حضرت عمر ، زمان گیرند که یزید بن رومانبعضی از غیرمقلدان ایراد می شبه:
 2.باشداست؛ از این جهت سند منقطع میرا نیافته  

( مرکور است، دیدگاه 98ص«)مؤطا امام مالک»این اثر در کتاب جواب اوّل:
 است:این« مؤطا امام مالک» محدّثین در مورد

قاه  وشافَ    أ    وْْب َُر رْاب  ّلل م بل  ماوك َ و عف  أه   َري  عُى »
ِأع     فُيف فيه  ِأع ماوك  ومن و فكه َ وأما عُى  أن مجيع ما فيه   ي  عُى 
م س  وت منكیع إت قر  عص    وَّنر ُه من ب ا أخ   َ فَ ج م أَا   ي ة من 
هِّ   و جه َ وقر  ن      مان ماوك م بآت ر      خت يج أياٍي ه وو   منكیَه َ 

ِع ومَن   3«.م   رْاب   ُن أك ذاب و ُن عيينة و و  
مؤطا امام »کتاب اهلل،ترین کتاب بعد از صحیح فرماید:می شافعی  امامترجمه: 
[ و ]اند که تمام روایات موجود درآن نزد امام مالکاست محدّثین متفق« مالک

دانند( ودر نگاه موافقان او صحیح هستند)؛ زیرا آنان مرسل را نیز صحیح و مقبول می
دیگران هیز مرسل ومنقطعی درآن وجود ندارد که از طرق دیگر سندش متصل نباشد. 

                                                 
 .98ـ موطا امام مالک: ص 1
 .٧٧ـ تعداد رکعات قيام رمضان،ص 2
 ، باب طبقات کتب الحدیث.281ـ حجة اهلل البال ة:ص ٣
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و اثبات اتصال روایات منقطع « مؤطا»[ جهت تخریو احادیثمالک ] ودر زمان امام
[ تصنیف های فراوانی امثال کتب ابن ابی ذئب، ابن عیینه، ثوری ومعمر]آن کتاب

 گردید. لرا اعتراض افراد بی علم باطل است.

  1.ای استراوی ثقهه ( 130یزید بن رومان)م جواب دوّم:
الکیه خیر القرون نزد محدّثین به ویژه احناف و موقبالع گرشت که انقطاع وارسال 

 منافی صحت نیست. لرا روایت صحیح وقابل استدالل بوده واعتراض باطل است.

 نویسد:[ میحافذ ابن حجر] جواب سوّم:
وقاه  وشافَ   يأاْكَه ا إن  ْعََْضر مبجيئه مكن وجه  آخَ  ياهايكنا  وی يَ   ْلاوِبَ مََّنر ً » 

 ًَ   2«.أو م َس
فرماید: هرگاه مرسل از طریق دیگری تأیید شود ولو [ میترجمه: امام شافعی ]

 شود، خواه طریق دوّم مسند باشد یا مرسل.با طریق اوّل مباین باشد، مقبول می
( لرا و اثر یزید بن رومان، مؤیود به چندین مرسل است) که تفصیل آن خواهد آمد

 این اثر مقبول است.

 : سعید حضرت یحیی بنـ  5

َكير  » َی  ّلل ََعْن حَيََْي ُْنك َس َِهك ًَ ياَصُْك  ُككَْل عكْش كيَن   نهعَ  َأَن عاَنَ  َُْن  ْْلَیَابك  َِجا َأَمَ  
ََةً    3«.َِْر

شخصی را مأمور نمود که  گوید: حضرت عمر [ مییحیی بن سعید]ترجمه:
 با مردم بیست رکعت] تراویح[ بخواند.

                                                 
 .6٣2ـ تقأیب الته یب:ص 1
 .101نزهة النظأ فی توهلليح نخبة الفکأ:صـ  2
 ، باب کم یصلی فی رمضان مم رکعة.2/28٥ـ مصنف ابم ابی شيبه: ٣
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است لرا این را نیافته اند: یحیی بن سعید، عمربعض اهل حدیث نوشته شبه:
 1.باشدروایت منقطع می

  2.قه ونیک خیرالقرون استاز محدثین ث ه(144امام یحیی بن سعید)م  جواب:
وقبالع با وضاحت گرشت که نزد جمهور به ویژه احناف، انقطاع وارسال خیر 

 اثر صحیح است.القرون منافی صحت نیست، لرا این 

 : ـ حضرت عبد العزیز بن رفیع  6

از تابعین مشهور و از شاگردان حضرت انس، حضرت ابن زبیر، حضرت   او
  .3باشد[ واز راویان صحاح سته میحضرت ابن عمر و... ]ابن عباس، 

ََةً    ّلل عنهَراَن أاَكْ ُْنا َرَْب  َِهكَی »: گویدمیاو ْوَنركينَةك عكْش كيَن َِْر ََِمَضاَن ِبك ياَصُْك  ِبكونَا:ك  ك 
ََ    وَ   4«.يا عك ا ُكَ 
در مدینه، ماه رمضان با مردم بیست رکعت  حضرت ابی بن کعب ]ترجمه: 

 فرمود.[تراویح و سه رکعت وتر ادا می

 ی[ راویان این روایت ثقه هستند.همهفایده: ]

ََةً »: الفاظاندبعضی نوشته شبه:  ِ تحریف دیوبندی است، محمود الحسن  «عكش كيَن 

عش ين »َ« ين ويُةعش»( مرتکب این تحریف شده که بجای 1339ن1268دیوبندی)
  1.قرار داد «ِ َة

                                                 
 .٧6ـ ملخصاً از: مقدار قيام رمضان:ص 1
 .622ـ تقأیب الته یب:ص 2
 .190ـ٤/189ـ ته یب الته یب: ٣
 ، باب کم یصلی فی رمضان مم رکعة.2/28٥مصنف ابم ابی شيبه:ـ  ٤
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  2.بعضی نوشتند: این درو  آشکاری است

 جواب:

جالل پوری غیر مقلد  در جواب سلطان محمود حضرت ]موالنا[ اکاروی ؛اوالع 

عش ين »ودر دیگری «عش ين ِ َة»ای ابوداود دونسخه دارد، در نسخه»فرماید:می
. همان گونه که دو قرائت قرآن کریم ، باید پریرفته شود، ما هردو آمده است «ويُة

پریریم. ولی سلطان محمود جالل پوری که عادی به بهانه جویی در انکار نسخه را می
  3«.کار و علمای دیوبند را متهم ساختحدیث است، ان

 اند، مثالع:نقل نموده «عش ين ِ َةً »محدّثان جلیل القدر و محققان  ثانیاع؛

ِ َة» [ به نقل از ابوداودن عالمه ذهبی]1  4.اندنوشته «عش ين 
  5.ن عالمه ابن کثیر2
 6.ن شیخ محمّد علی الصابونی3
   7.ن شیخ الهند موالنا محمود الحسن4
 8.نسخه مطبوع عرب ن5

 کند.این منابع برای خاموش نمودن افراد بی علم کفایت می

                                                                                                                     
 .9ـ هشت رکعت نماز تأاویح:ص 1
 .٣0رمضان:ص ـ مقدار رکعات قيام 2
 .٣/٣16ـ تجليات صفدر: ٣
 .22٣، تحت تأجمه ابی بم کعب تأجمه شماره : 1٧٧و٣/1٧6ـ سيأ اعالم النبالء: ٤
 .1/٥٥ـ جامع المسانيد والسنم: ٥
 .٥6ـ الهد) النبو) الصحيح فی صلوة التأاویح:ص 6
 .1/211ـ سنم ابی داود، تحقيق شيخ الهند: ٧
 .٣/٣16به نقل از: تجليات صفدر،1٤29ـ ص 8
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گرشتند که همگی  ح زمان حضرت عمر شش نفر از راویان تراوی فایده:

ِ َةً » یعنی بیست رکعت روایت نمودند، این خود تأیید بزرگی است که  «عش ين 

ِ َةً »ینسخه  ابوداود نیز صحیح وثابت است. «عش ين 

 ی روایات:خالصه

 از این روایات بیست رکعت تراویح و مواظبت برآن  در زمان حضرت عمر
 ثابت گردید، واین عمل او در حضور تمام مهاجران وانصار   قوالع، فعالع وتقریراع

 نویسد:[ میانجام گرفت  وکسی برآن انکار ننمود. چنان که عالمه ابن تیمیه ]

ِ  قأأر  هأأ   ن  ُأأی ُأأن  َأأب  أأان » ِمضأأان ويأأ ع   َأأةيكأأ م ِبونأأا: عشأأ ين  فأأی قيأأام 
 ينٌأ  َ وی ِج ين و تنصأاهأاُأني  د مأه قا نْأهْل هأ ُ َت ف  ی    من  وَُنأاء  ن ذوأ  

   1«.منٌ 
رکعت  [ با مردم بیستاین سخن ثابت است که حضرت ابی بن کعب]  ترجمه:

علما براین است که فرمود، از این جهت نظر اکثر تراویح و سه رکعت وتر ادا می
 ، با مهاجران وانصار باشد؛ زیرا حضرت ابی بن کعببیست رکعت سنت می

 بیست رکعت ادا فرمود وکسی)سنیّت بیست رکعت تراویح را( انکار ننمود.

 تعداد رکعات تراویح در زمان حضرت عثمان 

بیست رکعت تراویح  نیز مانند عهد فاروقی درزمان خالفت حضرت عثمان 
ها کردند، ومقتدیهایی را که صدآیه داشت قرائت میپیشنمازها سوره شد،خوانده می

 حضرت سائب بن یزید  زدند،های خود تکیه میاز شدت خستگی بر چوب دستی
 فرماید:می

                                                 
 .2٣/122ـ فتاو) ابم تيميه: 1
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َى  ّلَلا َعْنها ّفك » َِهك َُى َعْهرك عاَنَ  ُْنك  ْْلَیَابك  َكْش كيَن َرانا   يَأكا ما َن َع ََِمَضاَن ُك َشْه ك 
َِهك  يْكهكَْل ّفك َعْهرك عاْ َناَن ُْنك َعَفاَن  ْونكئكنيك َ وََرانا   يَأَْ ََرؤَن َعَُى عاصك ًََة وََرانا   يَأْكَ ءاوَن ِبك َى َِْر

َر ك  ْوككَيامك    1«. ّلَلا َعْنها مكْن شك
) ودرزمان حضرت عثمان  (در زمان حضرت عمرترجمه: ) صحابه کرام 

) ای را های صدآیهکردند، امام سورهبیست رکعت تراویح)با جماعت( ادا می
خاطر طول قیام در زمان حضرت عثمان برعصاهای خود  قرائت می نمود، و مردم به

 تکیه می زدند.

 سند این روایت مطابق شرط بخاری و مسلم ]و[ صحیح است. فایده:
ثابت  از این روایت بیست رکعت تراویح در زمان خالفت حضرت عثمان 

 گردد.می
المدوّنة »نمودند، چنان که دردر نماز تراویح شرکت می نیز همچنین خود خلفا

 کتاب معروف فقه مالکی تصریح شده است: «الکبأ)

ِمضان مع  ونا: فی  دَّجر و  ن عن »  2«.ع نان  اَن يك مان فی 
در رمضان  مبارک در مسجد نمازتراویح  ترجمه: حضرت عمر وحضرت عثمان 

 را با جماعت ادا می کردند.

 تعداد رکعات تراویح در زمان خالفت حضرت علی 

نیز بیست رکعت تراویح  خوانده می شد،روایت  درزمان خالفت حضرت علی
 است:روایات ایشان تقدیم خدمت  کنندگان این تراویح سه نفر اند که

 

                                                 
 باب مَا رُوِىَ فِا عَدَدِ رَکَعَاتِ الْقِيَامِ فِا شَهْأِ رَمَضَانَ. 2/٤96ـ السنم الکبأى للبيهقی:  1
 .(1/19٤المدونة:[ ـ]  2
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 : ـ حضرت حسین بن علی 1

 « ََْ َماما   یُّ فكْی ماََّْنرك افكظا  َْيرا ُْنا َعُكیْك  ِاََِوی  ْتك َ َنا َيَر َنكْی  َْيرا ُْنا َعُكیْ  َعْن   ہ  ْشْك
ََ  أَنْها َعْن َعُكیْ   ہ  َعْن َجركْ  ُكيهك  َ  وَنا:ك َ  َِْمَضاَن َ ْن  َشه ك  ْوككَيامك فكْی    ََمَ   َوِّكْی ياَصُْكْی ِبك

ََةً عكْش كْيَن  ُككَليَُّصُكَی  ََات   َِ   َِْ َُِْعك  َََْأنْيك َويأاَ  وكَح َماَُأنْيَ  ا ْك َ   َِْ   1«.يََُُّّْكَلا فكْی  ا ْك 
و او ازپدرش حسین ]بن علی[  [ از پدرش زین العابدین ترجمه: امام زید ]

 که حضرت علی  کندروایت می  تراویح در رمضان دستور داد که با به پیشنماز
مردم بیست رکعت ]به این کیفیت[ ادا کند که برهر دو رکعت سالم دهد، بعد از 
هرچهار رکعت به قدری که صاحب حاجت فار  شده و وضو کند، استراحت 

 که( درآخر، وتر را  با جماعت ادا بفرماید.اید.)و نیز فرموده بودنم
 
 
 :میـ حضرت ابو عبدالرحمن السل2
َى  ّلَلا َعْنها قَاهَ » َِهك َُنكىْك َعْن َعُكىْ   ََِمَضانَ َعْن َأَبك َعْهرك  وَ ْةَنك  وَُّّ ٍََعا  ْوكاَ  َء ّفك    َ

َى  ّلَلا َعْنها يا عك ا ُككَلْ  َِهك ًََة. قَاَه   وََراَن َعُكىٌّ  َِْر وَنا:ك عكْش كيَن  ًَ ياَصُْكى ِبك َِجا ْنهاَْل     2«.فََلَمَ  مك
در رمضان  روایت است که حضرت علی  ترجمه: از ابو عبد الرحمن سلمی 

قاریان را فرا خواند، س س یکی را امر نمود که با مردم بیست رکعت تراویح بخواند 
 در وتر امامت می فرمود. وخود حضرت علی 

 شبه اوّل:

ضعیف « حماد بن شعیب»غیر مقلدان می گویند:در این روایت، یک راوی به نام
 است.

                                                 
 .1٥8،1٥9مسند االمام زید،صـ  1
 .2/٤96السنم الکبأ) للبيهقی:ـ  2
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 جواب: 

اند امّا دیگر ائمه اورا اگرچه بعضی از ائمه حماد بن شعیب را تضعیف نموده ؛اوّالع 
 اند، مثالع:توثیق کرده

َْبا َيركي اه مع َهَفكهك  »گویدن امام عدی می1   1«.يٌا
 شود.ترجمه: با وجود ضعف، حدیث او نوشته می

از الفاظ تعدیل  «ها ي ا رك يَ  با ٌَْ يا »یجملهغیر مقلد، الفاظ « ارشاد الحق اثری» و نزد 
  2.به شمار است

 3.ن امام ابن حبان او را از ثقات شمرده است2
  4.از روایت همین حماد بن شعیب استدالل نموده است []ن عالمه ابن تیمیه3
روایت « لکَشَ بنق یرقتَشُ» این اثر را جهت تقویت نمودن اثر []ن امام بیهقی4

  5.بر قوی بودن آن است نموده که دلیل
 .  6برآن سکوت نمودند«  542المنتقی:ص»مانند عالمه ذهبی در نقّادین  5
را صحیح  ن امام ترمری روایت بیست رکعت تراویحق مروی از حضرت علی 6

و      ه   وََُل »که می گوید: فرماید، چنانجهت ازآن استدالل میبدین داند،می
ِوی عن عُی وعن  و وسَُل عش ين   عُيه ا من    اب  ونهی   ُی  ّلل  ُه عُی ما 

  7«.ِ َةً 

                                                 
 .2/٣٤8ـ لسان الميزان:  1
 .1/٥٤٧ـ توهلليح الکالم:  2
 .8/٣٧8ـ ته یب الکمال: ٣
 .2/22٤ـ منهاج السنة:  ٤
 .2/996ـ السنم الکبأ) للبيهقی:  ٥
 .٣/٣2٣ـ تجليات صفدر: 6
 .1/166ـ سنم تأم ): ٧



                       91                                                                                                        فضایل و مسایلِ ماه مبارک رمضان  

 

ترجمه: نظر اکثر علما بر این است که تراویح بیست رکعت می باشد، همان 
مروی  بسیاری دیگر از صحابه کرام  که از حضرت علی، حضرت  عمر وگونه
 است.

 است.]لرا[ حماد بن شعیب از راویان حسن الحدیث بوده وروایتش مقبول 

و ابو الحسناء نیز از راویان بیست رکعت تراویح در زمان  حضرت حسین  ؛ثانیاع
هستند، لرا اگر فرضاع ضعفی در این روایت باشد )که نیست( به  حضرت علی 

 ی این مؤیِّدات از بین خواهد رفت.وسیله

 شبه دوّم:

حماد بن یکی از غیر مقلدان نوشته است: عطاء بن سائب، راوی مختلطی است و 
  1.شعیب از کسانی نیست که قبل از اختالط از وی روایت کرده باشند

 جواب:

گرچه عطاء بن السائب در آخر عمر مختلط شده بود، ولی باوجودآن، این  اوالع؛
قدر ضعیف نیست که روایاتش مردود گردد، بلکه نزد محدّثین احادیث او حدّ اقل به 

 هستند، مثالع: « حسن»ی درجه

فكيهك عیاء ُن  وََّااكبك وفكيهك  ٌَم و » تحت یک روایت می نویسد هیثمی ما امامن 1
  .2«هاَ  َيََّنا  َري ك 

ترجمه: در این روایت عطاء بن السائب که متکلم فیه است وجود دارد]ولی[ او 
 حسن الحدیث است.

                                                 
 .1٣ـ هشت رکعت نماز تأاویح، ص 1
 ، باب التکبيأ علی الجنازة.٣/1٤2ـ مجمع الزوائد: 2
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 1«.َتٌَُی مشه ٌَِ يَّنا  َري ك  » گویدن عالمه ذهبی می2
 تابعی مشهور و حسن الحدیث است.ترجمه: او 

لحمید ن امام حاکم بعد از نقل روایتی از عطاء بن السائب که جریر بن عبد ا3

  2«.  ي   اسناٍ:»روایت کرده است می نویسد
  3.که سماع جریر ]از عطاء بن السائب[ بعد از اختالط استحال آن

 می باشد.]پس[ معلوم شد که او با وجود مختلط بودن، حسن الحدیث 

يْی يَّْ    ن وی يف ش و ان  خُْط آبخ   :»گوید[ مین حافذ ابن حجر]4
ْره  روه ُهَي  4«.عن مَُّ   َو

ترجمه: عطاء بن السائب درآخر عمر مختلط شده بود اما اختالطش فاحش نبود که بنابر 
 اختالط از راه راویان عادل تجاوز کند.

ی دوّم و عطاءبن السائب را از راویان طبقهی صحیح مسلم ن امام مسلم در مقدمه 5
   5.قابل اعتماد شمرده است

 ی حسن می باشد.از این رو، او از راویان حسن الحدیث و روایتش به درجه

روایات دیگری که از طریق حضرت حسین و ابو الحسناء وارد شده مؤید آن  ثانیاع؛
 اد است.است، لرا  بنابر مؤیدات روایت مرکورحجت و قابل اعتم

 :ـ حضرت ابو الحسناء 3

ِ َةً » ََِمَضاَن عكش كيَن  َِجاًَ أن ياَصُْكَی ُككَل فكی  ُكيْاً َأَمَ   َََّناءك  َأَن َع    1«.عن َأُكی  

                                                 
 .٤121، تأجمه ) شماره:2/٥9ـ  الم نی فی الضعفاء: 1
 ،کتاب التوبة واإلنابة.٥/٣٥0ـ المستدرک للحاکم: 2
 .2/٧٥0ـ الش  الفياح مم علوم ابم الصالح: ٣
 .٤/٤9٣ـ ته یب الته یب: ٤
 .٣ـ مقدمه مسلم:ص ٥
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شخصی را امر نمودند که   ترجمه:از ابو الحسناء روایت است که حضرت علی
 با مردم بیست رکعت تراویح ادا نماید.

 ی] به اقامه وجههکر م اهلل حسن است ودر آن حکم حضرت علی   یاین روایت به درجه فایده:
 بیست رکعت تراویح[ مرکور است.

غیرمقلدان می گویند: چون ابو الحسناء مجهول العین است لرا این روایت  شبه:
 ضعیف می باشد.

 جواب: 

نزد احناف جهالت، تدلیس و ارسال خیر القرون جرح نیست، ونزد شوافع این  اوالع؛
تنها  جرح با متابع از بین می رود؛ زیرا در نقل بیست رکعت تراویح از حضرت علی

با او شریک می  وامام ابو عبدالرحمن السلمی نیست، بلکه سیدنا امام حسین
   2.باشند

 این روایت را از ابوالحسناء دو راوی روایت می کند: ثانیاع؛
    3.ن عمرو بن قیس1
    4.ن ابوسعید البقّال2

 5.وهر دو به ترتیب ثقه وصدوق هستند
 [ می نویسد:حافذ بن حجر ]

                                                                                                                     
 .2/٤9٧، السنم الکبأ)2/28٥ـ مصنف ابم ابی شيبه:  1
 .٣/٣28ـ تجليات صفدر: 2
 .2/28٥ـ مصنف ابم ابی شيبه: ٣
 .2/٤9٧ـ السنم الکبأ) للبيهقی: ٤
 .299،ص٤٥6ـ تقأیب الته یب:ص ٥
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ِ ا ُُفظ مَِّْ   وَمه ه  َاه» ر  وی يأاَ َ  َ إويه  اشا ََِوی عنه      مكن و يك    1.«َمن 
بیش از یک نفر از او روایت نموده وتوثیق نشده است می توان با  ترجمه: کسی که

 لفذ مستور ومجهول الحال به او اشاره نمود.
اینجا نیز دو نفر از ابو الحسناء روایت نموده است، لرا اصوالع او مجهول ]العین[ قرار 

 آور است. شرمنمی گیرد بلکه مستور می باشد، لرا او را مجهول العین قرار دادن 
حاصل کالم این که: ابو الحسناء راوی مستور الحالی است، و نزد محدّثین این 
قاعده وجود دارد که اگر شخت بهتر یا مساوی متابعت مستور بنماید روایت مستور 

 می نویسد:[]می گردد، چنان که حافذ ابن حجر« حسن»

ٍاونَهاَ و ِّ   دخُْط وَمْی ع ُكَع  وَّیءا  َفظ مبَْ    َ َلن يٌ َن َف قَها َأو مك » َُها َت 
ِا منه  َ و اسناٍ  د س َ و ِّ   داَرَوفا إذ  ی يَِ   حملِّو  وِّی ی يْنيکَ و دَِّْ 

ِيري هَل يَّناًَ ت وكِّ عكهكَ ُ  َو فاها ُِّ و  َعْهاِ  جملن    2«. ا
ی راوی معتبری که در ترجمه: زمانی که متابعت سیّءُ الحفذ ]بدحافظه[ به وسیله

مرتبه از او باالتر یا با او مساوی باشد، وکم تر نباشد صورت گیرد، وهمچنین اگر 
راوی مختلطی که روایتش تمییز داده نشود، ونیز مستور،مرسل و مدلس تأیید کرده 

حسن » ] لغیرها[ قرار می گیرد نه «حسن»ها به اعتبار مجموع ی اینشود، روایات همه
 «.لراتها

ور می گوییم:[ ابو عبدالرحمن متابعت ابو الحسناء نموده ی مرک] نظر به ضابطه
  3.است
ن روایت  نزد جمهور نیز مقبول از ابوالحسناء در ثقاهت برتر است، لرا ای و او
 باشد.می

                                                 
 .111ـ تقأیب الته یب: ص 1
 .2٣٤ـ نزهةالنظأ فی توهلليح نخبة الفکأ:ص 2
 .2/٤96ـ السنم الکبأ) للبيهقی: ٣
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 ی روایات:خالصه

از این روایات، چون روز روشن واضح گردید، که در عهد خالفت حضرت علی 
  شد.بر بیست رکعت تراویح مداومت می 

 بیست رکعت تراویح ودیگر صحابه و تابعین:

ها نسبت به سایر زمان ها داده، قرن خبر از بهتر بودن آن خدا قرونی که رسول
صحابه، تابعین وتبع تابعین است] چنان که[ امام بخاری از حضرت عبد اهلل بن 

 :را نقل نموده که فرمودند ارشاد رسول خدا مسعود

  1«.  ْوِّين يُ ََل ُث  ْوِّين يُ ََلُثُّ  ی نك خ ا أاْمْكی قَ »
ها، زمان من است، س س زمان متصل به آن، وس س زمان ترجمه: بهترین زمان

 متصل به آن. 
هستند که لحظه لحظه  شاهدان عینی زندگی رسول خدا اصحاب کرام

زندگی شان بر راست گفتاری وصدق مقال آنان گواه است، آنان به هرصورت که 
را دیده بودند همواره برآن پای بند واستوار ماندند. تابعین نیزاقوال و  رسول خدا

را از صحابه حاصل نموده و عمر خویش را، به روش زندگی او  افعال رسول اهلل
 س ری کردند.

همان طورکه خلفای راشدین در خصوص تراویح عمل می کردند؛ خود نیز بیست 
مودند، دیگرصحابه و تابعین نیز بیست رکعت خوانده ودیگران را به آن امر می ن

رکعت ادا می کردند، ذیالع عمل چند نفر از این شخصیت ها که بیست رکعت تراویح 
 اند، تقدیم می گردد:خوانده و یا امامت دیگران را نموده

 

                                                 
 ،باب فضایل اصحاب النبی صلی اهلل عليه وسلم. 1/٣62ـ صحيح البخار): 1
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 :حضرت عبد اهلل بن مسعود

های[ ی مشهور وقدیم اکسالم است، سعادت وافتخارحمل نعلین]کفشاو از صحابه
، «خدایا! به او فهم دین عطا کن»را داشت، پیامبر دعا فرمود بود؛  مبارک رسول خدا

َ اَن عهرا  ّلل ُنا مََّ ٍ  ياَصُْكی ُكَنا فكی :»گویداو[ میحضرت زید بن وهب]درمورد 
ِ ًَة ويا ع   ِا و عُيهك وَيٌ َ قاَه  ْلعنشا   ان ياصُْكی عش يَن  ََِمضان فَأَينَص ك َشه ك 

   َ ُ.»1  
در نماز تراویح امامت ما را می نمود وس س  ترجمه: حضرت عبد اهلل بن مسعود

 درحالی که شب باقی بود به خانه برمی گشت. اعمش می گوید:
 او بیست رکعت تراویح وسه رکعت وتر می خواند.

شرح البخاری عالمه عینی موجود است « القاری ةعمد» سند این روایت در فایده:

ِو   ُمْنر ُن نص   د و ی قاه  أخ َن »بیش تر نقل می گردد:  یکه به منظور افاده
حييی ُن حييی أخ َنيفجا ُنا  يا   عن  ْلعنش عن  ير ُن وهب  قاه   ان عهر  ّلل 

  2«ُن مََّ ٍ ...
 و این سند طبق شرط بخاری ومسلم صحیح است.

 
 

 

 :حضرت ابی بن کعب

لقب ] َقرَء[ بهترین قاری را به او  او از اصحاب جلیل القدر است که رسول اهلل
روایت می  ازعبد العزیز بن رفیع داده بود، در مورد او حضرت حسن بصری

 :کند

                                                 
 .1٥٧قيام الليل للمأوز):صـ  1
 ، باب فضل مم قام رمضان.8/2٤6ـ عمدة القار): 2
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ِ ًَة وي ع  ُ َ   »  ِمضان ِبدرينةك عش ين  ی ُن  َب  يصُی ِبونا: فی    1«. اَن أُا
در رمضان بیست رکعت تراویح وسه رکعت وتر  حضرت ابی بن کعبترجمه: 

 با مردم ادا می کرد.
 سند این روایت صحیح و همه ی راویان آن ثقه وقابل اعتمادند.

 شبه:

 با حضرت ابی بن کعب اهل حدیث می نویسد: مالقات عبد العزیز بن رفیع
 ثابت نیست، لرا  این روایت منقطع می باشد.

 ی( از راویان صحاح سته ومحدثین ثقهه130امام عبدالعزیز بن رفیع )م جواب:
 . 2خیر القرون است

تفصیل قبالع ) ف ارسال و انقطاع مضرّ صحت نیست.ونزد جمهور به ویژه احنا
 گرشت( لرا اعتراض باطل است.

 :حضرت عطاء بن ابی رباح

ابن عمرو، ابن عمر، او تابعی جلیل القدرو مشهور واز شاگردان حضرت ابن عباس، 
 . 3می باشد، حدود دویست تن از صحابه را مالقات نموده است معاویه و...

و كع ك  »او می گوید ًََة ِبك  َِ َِ  ا  وَناَ: َوهاَل ياَصُّ َن  َثً وعكش كيَن    4«.أٍَ
ترجمه: من مردم )صحابه و تابعین( را بر ادای بیست رکعت تراویح وسه رکعت 

 وتر یافتم.
                                                 

 ،کم یصلی فی رمضان مم رکعةٍ.2/28٥ـ مصنف ابم ابی شيبه: 1
 .٣89ـ تقأیب الته یب: ص 2
 .٤/٤88ـ ته یب:  ٣
 .2/28٥ـ مصنف ابم ابی شيبه: ٤
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 سند این روایت مطابق شرط بخاری ومسلم صحیح است. فایده:

 :امام ابراهیم نخعی

او فقیه مشهور ومفتی نامی کوفه است، امام شافعی می گوید: من از او عالم برتری 
  1.ندیدم

ِمضان» او می فرماید   2«.إكَن  وَناَ: َ انا   ياَصُّ َن َخَف َع وكحيات  فی 
 خواندند.رکعت(میپنو ترویحه)بیستدر رمضان ترجمه: مردم 

 سند این روایت ]نیز[ مطابق شرط بخاری و مسلم است.
 
 

 

 چند شبه: یازاله

اندکه درذیل برای این که مبلغ بعضی از غیرمقلدان براین روایت شبهاتی ایراد کرده
 علم ایشان مشخت شود، جواب شبهات تقدیم خدمت است.

 شبه اوّل:

 یوسف نا معلوم است.توثیق یوسف بن ابی 

 جواب:

ی ]علم[ اصول حدیث است که هرگاه نسبت کتاب به صاحب قاعده اوالع؛
اش[ مشهور باشد،نیازی به بررسی راویان ماتحت نیست، عالمه ابن کتاب]نویسنده

                                                 
 .1/186ـ ته یب الته یب:  1
 ، باب السهو.٤1ـ کتاب اآلثاربأوایة ابی یوسف:ص 2
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َْلَن  وٌْاب  دشهِ   وغنی ُشه عه عن  عْهاِ  اسناٍ منا إوی »حجرمی نویسد: 
  1«.مصنفهك 

را از  ی فالن مصنف است(شهرت آن ماکتابی که مشهور است)که نوشتهترجمه: 
 های بین ما و مصنف بی نیاز می سازد.نگاه کردن به واسطه

 لرا سؤال از توثیق باطل است.

شود او اند که معلوم میحاالت او را نوشته« المضيئةالجواهر »عالمه قرشی در ثانیاع؛
  2.توثیق استیک فقیه است وفقیه بودن]خود نوعی[ 

 شبه دوّم:

 برقاضی ابویوسف جرح شده است.

 جواب:

[ مدح، ثنا، وتوثیق او ثابت این جرح مردود است]؛ زیرا[از امام ابوحنیفه] اوالع؛
[ بیمارشده وامام ابوحنیفه برای عیادت او تشریف است، آنگاه که امام ابویوسف]

 :برده بود، فرمود

ُك إن َِا  َهَِّ   وَفَْی فَأهاَ  » َُيَها َو َ وَملَإكَوی  ْلِ اگر این جوان  ؛یعنی) «.َ عََُلا َمن َع
 ترین عالم زمین است.فوت کند)برای علم خسارت است؛زیرا( او بزرگ

 کارالفاظ زیر را به  کلمات و ی جرح وتعدیل درمورد اوائمه ثانیاع؛

ري يافظ »اندبرده ري فی  ه »َ«َ  َ «ءسير  وفكها» َ«اوفكهاء فكه» َ«نة وَّ ايب» َ«َ 
  1و... « كة»

                                                 
 .٥6ـ النکت البم حجأ:ص 1
 .٤٣9ـ٤٣8ـ الجواهأ المضيئة:ص 2
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 لهرا جرح نمودن بر او باطل است.

 :سیدنا شتیر بن شکل

بوده و از حضرت عبد اهلل بن  تابعی ناموری است، که شاگرد حضرت علی
 2.اخر روایت نموده است مسعود، حضرت ام حبیبه، وحضرت حفصه 

ِ ًَة و و ع  أَنَها  اَن ياَصُْكی »در مورد او روایت شده که ِمضاَن عش ين   3«.فكی 
 ترجمه: حضرت شتیر بن شکل در رمضان بیست رکعت تراویح و)سه رکعت( وتر

 خواند.می
 باشد.میحسن  یبه درجهاین روایت سنداع  فایده:

 :سیدنا ابو البختری

باشد ودر میان اهل و... می او شاگرد حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابوسعید

أَنَها  اَن يصُْكی َخف » است، در مورد وی روایت شده کهمقام]بلند[ علمیکوفه دارای 
ِمضان ويا عك  ُ َ     4«.ع وحيات  فی 

یست رکعت تراویح وسه رکعت وتر ب ؛ترجمه: او در رمضان پنو ترویحه یعنی
 خواند.می

 باشد.ی حسن میاین روایت ]نیز[ به درجه فایده:

                                                                                                                     
 ـ حسم التقاهللی مم سيأة اإلمام ابی یوسف القاهللی للعالمة الکوثأ). 1
 .٣/1٣8ـ ته یب الته یب: 2
 ، باب کم یصلی فی رمضان مم رکعةٍ 2/28٥مصنف ابم ابی شيبه: ـ ٣
 

 ، باب کم یصلی فی رمضان مم رکعةٍ 2/28٥مصنف ابم ابی شيبه:ـ  ٤
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 :سیدنا سوید بن غفله

 تابعی مشهوری است که به زیارت ومالقات با حضرت ابوبکر،عمر، عثمان،او 
  1.استمشرف شده و از ایشان روایت نموده ابن مسعود ودیگر اصحاب کرام علی،

ِمضاَن  »کند کهابوالخصیب در مورد او روایت می َُة فكی  َ اَن يَأؤامَُّنا سا يرا ُنا َ َف
  2«.ِ َةً فَأياَصُْكی َخَف ع وحيات  عش ين 

بیست رکعت  ؛ما پنو ترویحه یعنی ترجمه: حضرت سوید بن غفله در رمضان با
 خواند.تراویح می

 :سیدنا ابن ابی ملیکه

 3.استصحابی مشرف شده 30است که به دیدارتابعی مشهوری

َ اَن  ُنا َأُكی مُيٌة ياَصُْكی ُكَنا فی  »گویدی او میدر باره[  ]نافع بن ابن عمر
ِ َة ِمضان  4«.عش ين 

 کرد.ترجمه: ابن ابی ملیکه در رمضان با ما بیست رکعت ادا می
 این روایت از روی سند مطابق شرط بخاری ومسلم صحیح است. فایده:

 :سیدنا سعید بن جبیر

او از کبار تابعین است ، از حضرت ابن عباس، ابن زبیر، ابن عمر،عدی بن حاتم 
است، در میان اهل کوفه دارای منزلت علمی ممتازی روایت نموده و...
 . 1باشد.حجان بن یوسف او را ظلماع به قتل رساندمی

                                                 
 .٣/10٧ـ ته یب الته یب: 1
 ، باب مارُوِ)َ فِی عددِ رکعات القيام فی شهأ رمضان.2/٤96ـ السنم الکبأ) للبيهقی: 2
 .٤/٥٥9ـ ته یب الته یب ٣
 ، باب کم یصلی فی رمضان مم رکعة.2/28٥ـ  ٤
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 ان سَيرا ُن جه يَأؤامُّنا فی  »گوینداسماعیل بن عبدالملک درمورد او می
ِمضان فٌان يك أ ِبوك  ءعني مجيًَا يك أ ويًُة ُك  ء   ُن مََّ ٍ  فٌان يصُْی َخ َف شه 

  2«.ع وحيات  
نمود، او دوقراءت ترجمه: حضرت سعید بن جبیر در رمضان امامت ما را می

)ودرشب دیگر قراءت حضرت  خواند: دریک شب قراءت عبداهلل بن مسعودمی
 خواند.ُ بیست رکعت(می ؛پنو ترویحه) یعنی خواند، او( را میعثمان

 :سیدنا علی بن ربیعه 

او تابعی مشهور و شاگرد اصحاب جلیل القدری مانند حضرت علی، مغیره بن 
 3.است شعبه، سمره بن جندب 
 فرماید:ی او میدر باره حضرت سعید بن عبید 

ِمضان َخف ع وحيات وي ع  ُ َ   » ُِيََة  ان يصُی َُل فی    4«.َأَن َعُكَی ُنك 
بیست رکعت( وسه  ؛ترویحه)یعنی در رمضان پنو ترجمه: حضرت علی بن ربیعه 

 خواند.رکعت وترمی
 سند این حدیث حسن است. فایده:

 :سیدنا حارث

ِك ك » َا َْ َكْش كي ِةه  ّللَعنك   َُْي ك ُك و ََِمَضاَن ِبك ًََة َويا عك ا أَنَها َراَن يَأؤامُّ  وَناَ:  ك  َِْر َن 
   ََ  5«.ُكَ 

                                                                                                                     
 .2/62٥ـ ته یب الته یب: 1
 ، باب قيام رمضان. ٤/20٤ـ مصنف عبدالأزاق: 2
 .٤/٥96ـ ته یب الته یب: ٣
 ، باب کم یصلی فی رمضان مم رکعة.2/28٥ـ مصنف ابم ابی شيبه: ٤
 ، باب کم یصلی فی رمضان مم رکعة.2/28٥ـ مصنف ابم ابی شيبه: ٥
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با مردم در رمضان بیست رکعت تراویح وسه رکعت  ترجمه: حضرت حارث

 فرمود.وتر ادا می

 :شاگردان علی مرتضی

هرسه نفر از سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر، سعید بن ابی الحسن و عمران العبدی
 :گویدمی [ بودند، یونس شاگردان حضرت علی ]

 و عهر و ةن ُن  ُی ٌُ  ُككَل ُن  تشَ  يصُی  فكَْنةك  ٍِ   مَّجر  ْلامع قه  »
 1«.سَير ُن  ُی  ََّن وعن  ن  وَهری  ان   يصُ ن َخف ع  وي 

ی ابن اشعث مسجد جامع بصره را دیدم که عبدالرحمن بن ابی ترجمه: قبل از فتنه
بکر، سعید بن ابی الحسن وعمران عبدی با مردم پنو ترویحه)بیست رکعت(  ادا 

 کردند.می

 ی روایات:خالصه

در رمضان و تابعین کرام  ن روایات واضح گردید که حضرات صحابه از ای
 خواندند.بیست رکعت تراویح می

 موقف جمهور علما واجماع امت:

  2«.ِ َةعُی  ن  وَّت وي  عش ون   مجع  وص اُة:»گویدمی (ن مال علی قاری1)
 اند.بر بیست رکعت تراویح اجماع نموده ترجمه:تمام صحابه 

ِوی  وه فصاِ »نویسدمی« شرح نقایه»نیز در  َل  ِبسناٍ   ي    يهكی مجاعا دا  َْ  
 1«. ّلل عنهناع نان وعُی ِهی  عهروعُی  ِ َة عن  َُش ين عهر ان   يكين ن عُی 

                                                 
 .1٥8ـ قيام الليل للمأوز):ص 1
 .٣/19٤ـ المأقات: 2
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با سند  ترجمه: پس )بر بیست رکعت( اجماع منعقد شد؛ زیرا امام بیهقی 
بیست رکعت  عمردر خالفت  است که صحابه کرامصحیح روایت نموده

نیز]بیست رکعت  خواندند، همچنین در دوران حضرت عثمان وحضرت علی می
 خواندند.[می
 فرماید:عالمه سید محمّد بن محمّد الزبیدی مشهوربه المرتضی مین 2

اكمجَا ك  َوِّكی َوَقَع فكی  ََمنك عنَ  َأَخَِّ  ُ ينيفه و ون وی و وشافَی و ةر » وِبك
ِ   ُن عهر  و ْ و ْلنهِ    2«.ك وإخْا

منعقد شده بود،امام ابوحنیفه، امام نووی،  ترجمه: بنابر اجماعی که در زمان عمر 
)بیست رکعت تراویح( را اختیارنمودند و  امام شافعی، امام احمد وجمهور]علما[ 
 [ نیز پسندیدند.همین ر ی را عالمه ابن عبدالبرّ ]

ِاوكَی َعن عُی  و عاَنَ  و :»فرمایدمی ن امام ترمری 3 َكَُلك عُی َما   َ َ  ا َ ه ك  و
ََةً   َِ َا مكن َ  َ ابك  وَنهكیْك  ُی  ّلل عُيه وسَُْل عكش يَن    3«.و  كُهك

و دیگر اصحاب   ترجمه: نظر اکثر علما بنابر آنچه از حضرت علی وحضرت عمر
 باشد.میروایت شده براین است که ]تراویح[ بیست رکعت  پیامبر 
خود، اجماع « الصنائعبدائع» در کتاب ن فقیه مشهور، ملک العلماء عالمه ابوبکر کاسانی4

هی    وَامةو وص ي  ق ه :»نمایدکهمی را با این الفاظ ذکر ِوی  ن عنِ  مجع   عنه ّللدا 
 ير فيٌ ن  مجاعا عُيه وی ينٌ   ًَة عش ين ِ  ويُةفی     َُل ُی ُن  َب فيصُی 

 4«.عُی ذو  منهَل
 ست؛ زیرا روایت شده است که حضرت عمر ا صحیحی علما قول عامهترجمه: 

                                                                                                                     
 ، فصل فی صالة التأاویح.1/٣٤2ـ  1
 .٣/٤22ـ اتحاف السادة المتقيم بشأح احياء علوم الدیم: 2
 .1/166ـ سنم التأم ): ٣
 .1/6٤٤بدائع الصنائع:ـ  ٤
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بر بیست رکعت در هرشب متفق نمود وکسی بر  مردم را برامامت ابی بن کعب
 پس اجماع صحابه بر بیست رکعت واقع گردید. اواعتراض نکرد،

 عَُل  ن  »گویدمی ن محدّث مشهور عالمه ابو زکریایحیی بن شرف نووی دمشقی 5
  1«.ِ َةً عش ون  وهیِبعفاا  وَُناء ساَنٌة  وَّت وي   ۃ َ

 باشد.ترجمه: نماز تراویح به اتفاق علما سنت است وآن بیست رکعت می

قاه ُه  وَُناء و  مجهِ ق ه و ه   » گویدمی ن عالمه ابن عبد البرّ مالکی6
 ُی ُن  َب من    خَِ من  وص ي  عن و ه    وفكهاء وٌ في ن و وشافَی و     

  2«.ُةك  وص ا
ترجمه: بیست رکعت تراویح، قول جمهور علماست و همین قولق اهل کوفه، امام 

 کعب باشد، وهمین با روایت صحیح از حضرت ابی بنشافعی، واکثر فقهاء کرام می
 است.اختالف نکرده ثابت شده وهیز کس از صحابه کرام 

َةً عش ون  وهی) گویدمی ن عالمه ابن عابدین شامی7 ُيه ه  ق ه (ِ    ْلنهِ  و ع
 3.عن   ونا: ش قاً و  ِب

]تراویح[ قول جمهوراست وعمل تمام مردم شرق وغرب  ترجمه: بیست رکعت
 است. استوار امر برهمین
گوهین استاذ المحدّثین فقیه النفس، قطب اکرشاد حضرت موالنا رشید احمد گن 8

یح[ به اجماع فرماید: الحاصل ثبوت بیست رکعت ]تراومی« الصریحالحق »یدر رساله
ثابت شد، پس سنت باشد وکسی که از  در آخر زمان حضرت عمر صحابه 
 4.خطاست ها انکار داردسنت آن

                                                 
 .226ـ کتاب األذکار:ص 1
 .8/2٤6ـ عمدة القار) شأح صحيح البار): 2
 .2/٤9٥ـ ردالمحتار: ٣
 .1٤ـ الحق الصأیح: ص ٤
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خالصه این که، بیست رکعت به اجماع صحابه ثابت شده لرا همین سنت است 
 .استدچار اشتباه  باشد، وهرکه منکرسنیّت آن

 تعداد رکعات تراویح در بالد اسالمی

 تابعین بالد اسالمی آیینه دار تعالیم اسالمی هستند بویژه  در عهد مبارک صحابه و
های آن به طور آشکار نمایان است، وقتی در رمضان به بالد وشهرهای اسالمی کرشمه

ذیل نگاه کنیم، مسلمانان را در حال ادای بیست رکعت تراویح خواهیم یافت، در 
 نماییم.تفصیل مختصری از نماز تراویح شهرهای مشهور اسالمی را تقدیم می

 

 

 اهل مکه:

ََ   وعكش كينَ  »فرمایدمی ، مالک بن انسهن امام دارالهجر1 َة ُكَ  ٌَ   1«.ومبكَ
 شد.]ترجمه:[ درمکه بیست وسه رکعت)بیست تراویح وسه رکعت وتر( خوانده می

 تابعی مشهور، شاگرد حضرت ابن عباس، ابن عمر ن امام عطاء بن ابی رباح2
  2.باشد که با دویست صحابی مالقات داشته استو...می

ِ   :»فرمایدمیگونه ترکره او اهل مکه است، وی نماز تراویح شهر خود را این  ٍ
 3«.ِبو ع ِ َة يصُ ن َ   وعش ين  وهَل ونا: 

 یافتم. رکعت تراویح و سه رکعت وتر]ترجمه:[ من مردم]مکه[ را در حال ادای بیست 
 فرماید:[ مین فقیه نامور امام محمّد بن ادریس شافعی]3

 4«.ِ َةيصُ ن عش ين  مبٌة ٍِ   ُهُرَن  هٌِّ »

                                                 
 .1/٥1٤ـ نيل األوطار: 1
 .٤/٤88ـ ته یب الته یب: 2
 ، باب کم یصلی فی رمضان منأکعة.2/28٥ـ مصنف ابم ابی شيبه: ٣
 .1/166ـ جامع التأم ):  ٤
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 ]ترجمه:[  من درشهرمان مکه، مردم را بر ادای بیست رکعت]تراویح[ یافتم. 
 

 

 اهل مدینه:

صورت اجتماعی تراویح، ای است که در عهد فاروقی این حقیقت مسلّمه
گونه که تفصیل درشهرمدینه به عنوان پایتخت خالفت راشده آغاز شده بود، وهمان

آن گرشت در عهد صدیقی وعثمانی نیز درمدینه منوره بیست رکعت تراویح خوانده 
 شد.می
تن از صحابه مالقات  30ن حضرت ابن ابی ملیکه تابعی مشهوری است که با1
 . 1استنموده

ِمضان   ان  ُن  ُی مُيٌة:»فرمایدبن ابن عمر در مورد او مینافع  يصُی ُنا فی 
 2«.ِ َةً عش ين 

 فرمود.]ترجمه:[ حضرت ابن ابی ملیکه با ما  در رمضان بیست رکعت ادا می
ن حضرت داود بن قیس اهل مدینه و محدّث و حافذ مشهوری است، 2

فی  من عن  ُن عهر وَکيک و ِبن ُن ع نان يصُ ن  رينة ٍِ    ونا: ِبد:»فرمایدمی
  3«.وي ع ون ُ َ ِ ًَة سْا و َ ني 

]ترجمه:[ در زمان خالفت عمر بن عبد العزیز وابان بن عثمان مردم را دیدم که سی  
 کردند.و شش رکعت)تراویح( وسه رکعت وتر ادا می

کردند، امام میدر این مورد که اهل مدینه چگونه]وچرا[ سی وشش رکعت ادا 

ه ك  يهاً عشه » گویدمی جالل الدین سیوطی ٌَْة  ٍك يي   ان   يی ف ن ُني    م
ِ ٍ   ْلامَّةك وتيی ف ن َُر ِ َْيهك ع وحيْني ب  فا ويصُ ن   ه   درينةك مَّاو تَل فا

                                                 
 .٣/٥٥9ـ ته یب الته یب:  1
 ، باب کم یصلی فی رمضان مم رکعةٍ.2/28٥ـ مصنف ابم ابی شيبه: 2
 ، باب کم یصلی فی رمضان مم رکعةٍ.2/28٥ـ مصنف ابم ابی شيبه: ٣
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ُِع ِ َات  1«.فجَُ   مٌان    ب  ِ  
تیار نمودند؛ زیرا ترجمه: اهل مدینه برای مشابهت با اهل مکه سی وشش رکعت اخ

کردند، و بعد از ترویحه پنجم طواف آنان پس از هر چهار رکعت، طواف کعبه می
 خواندند.لرا به جای طواف، در هر ترویحه چهار رکعت نفل می کردند.نمی

 حت اضافی جزو تراویح نبود، بلکه از قبیل نوافل در میانی بود وتراویاگویا رکع
 فقط بیست رکعت بود.

 کوفه:اهل 

هجری به فرمان  مفاروقی درسال هفده است که در عهدکوفه از شهرهای اسالمی
هلل بن مسعود، شخصیتی همچون فقیه امت حضرت عبد ا تعمیر گردید. امیر المؤمنین

جهت تعلیم وتدریس به آنجا اعزام گردید.  خدارسول یصحابی عظیم المرتبه
زمانی فرا رسید که در این شهرچهار هزار را دار الخالفه قرار داد، آن حضرت علی

توانم فرماید: نمیمی ی حدیث وچهارصد فقیه وجود داشت. امام بخاریطلبه
 الأایةی نصب بشمارم که چند بار برای طلب حدیث به کوفه رفتم.) ملخصاع از مقدمه

 للکوثری(

ان   يصُ ن َخف  وْنا:ا   »گویدمی [ابراهیم بن یزید نخعی ] فقیه مشهورکوفه حضرت
ِمضان  2«.ع وحيات  فی 

بیست رکعت(  ؛ترویحه)یعنی ]ترجمه:[ مردم)صحابه وتابعین( در ماه رمضان پنو
 خواندند.می
که از اصحاب جلیل القدری مانند ابن عباس وابن ن تابعی مشهورسعید بن جبیر2
علم حاصل کرده بود ودر شهرکوفه]توسط حجان بن یوسف[ به  و غیره  عمر

                                                 
 .1/٣٣6ـ الحاو) للفتاو): 1
 .٤1ـ کتاب اآلثار:ص 2
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 :شهادت رسید، در رابطه با او منقول است که

ِمضان فْان يك أ » عن إکاعي  ُن عهر  دُك قاه ران سَير ُن جه  يؤمنا   شه  
 1«.ِبوك  ءعني مجيَا يك أ ويُة ُك  ء  ُن مٍََّ  فْان يصُ  َخف ع وحيات

خواند: نمود، او دو قراءت میحضرت سعید بن جبیر در رمضان امامت می ترجمه:
ریک شب با قراءت ابن مسعود) ودر شب دیگربا قراءت حضرت عثمان(پنو د

 کرد.بیست رکعت( ادا می ؛ترویحه)یعنی
وساکن کوفه بود،در مورد وی  ن حضرت شتیر بن شَکَل شاگرد حضرت علی3

 :است کهروایت شده

ًََة و و ع َ »  َِ ََِمضاَن عكش كيَن   2«.أَنَها َ اَن ياَصُْكی فكی 
شتیر بن شکل در رمضان بیست رکعت تراویح وسه رکعت وتر  ترجمه: حضرت

 خواند.می
بود، وی بسال  ن حضرت حارث همدانی شاگرد حضرت علی وابن مسعود 4
  هن درکوفه درگرشت، در مورد او روایت است که:56

ًََة و يا عك ا »  َِ َُي ك ُكَكش كيَن  ََِمَضاَن ِبو ََ   أَنَها  اَن يَأؤامُّ  وْناَ: فی   3«.ُكَ 
های رمضان با مردم بیست رکعت [ در شبترجمه: حضرت حارث همدانی ]

 کرد.تراویح وسه رکعت وتر ادا می
هن وفات یافت، 161ن تابعی مشهور امام سفیان ثوری ساکن کوفه بود که بسال  5

 فرماید:[]امام ترمری در مورد او می
ِاوكَی َعن عاَنَ  » ِةه  ّلل   ا مكن أ  ابك  وَنهیْك   ُی  ّلل قاه  وَّتمِّی  وعُی  و َ  كُها

ِی ِ ًَة وه  ق ه  و    4«.عُيه وسَُل عش ين 
                                                 

 ، باب قيام رمضان.٤/20٤ـ مصنف عبدالأزاق: 1
 ، باب کم یصلی فی رمضان مم رکعةٍ.2/28٥ـ مصنف ابم ابی شيبه: 2
 مم رکعةٍ. ، باب کم یصلی فی رمضان2/28٥ـ مصنف ابم ابی شيبه ٣
 .1/166ـ جامع التأم ): ٤
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گوید: )موقف اکثر علما بیست رکعت تراویح است، ترجمه: امام ترمری می
 خدا وافراد دیگری از اصحاب رسول گونه که[ از حضرت عمر وعلیهمان

 است.روایت شده و نظر سفیان ثوری نیز همین 

 اهل بصره:

[ که شاگرد حضرت حسن بصری و امام ابن سیرین حضرت یونس بن عبید]
 گوید:می [ است،واستاد سفیان ثوری و شعبه ]

َر  ْلامعك قَهَ  فكَْنةك  ُنك  ْلشَ ك يصُی َُل عهر و ةن ُن  ُی ٌُ  » َِ  ا مَّجك ٍَ 
 1«.وسَير ُن  ُی  ََّن وعن  ن  وَهری  ان   يصُ ن َخف ع  وي 

ی ابن األشعث در مسجدجامع بصره مردم را دیدم که ترجمه: من قبل از فتنه
در پنو حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر، سعید بن ابی الحسن وعمران عبدی

 کردند.بیست رکعت( آنان را امامت می ؛ترویحه)یعنی

 و بیست رکعت تراویحائمه اربعه

های مقدّس خلفای و روش خداهای پاک رسولکار تدوین وحفاظت سنت
با جامعیت وتفصیل به انجام رساندند،  ی اربعهکه ائمهگونهرا آن راشدین

های است، از این رو تمام امت بر اساس راهنمایینصیب دیگری از افراد امت نشده
قایل به بیست ی اربعهی ائمههای پاک عمل پیرا ]بوده و[ هستند. وهمهآنان برسنت
 باشد.ح بودند که تفصیل آن تقدیم خدمت میرکعت تراوی

 :امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت

 و تمام مقلدین او قایل به بیست رکعت تراویح هستند. امام اعظم ابوحنیفه

                                                 
 .1٥8ـ قيام الليل للمأوز): ص 1
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 نویسد:می« المجتهد بدایة» ن عالمه ابن رشد در کتاب مشهور1

َة س ی  و ع » َُش ين ِ  ِ... ُ  ينيفة...  وكيام  ْا  1«.فإخ
بیست رکعت تراویح عالوه برسه رکعت وتر را اختیار  ]ترجمه:[ امام ابوحنیفه

 نمودند.
 نویسد:[ درفتاوی خود مین امام قاضی خان حنفی]2

ِمضان سنة...  ْ  ويُة  س ی  و ع  عش ين » عن  ُی ينيفة قاه   وكيام فی شه  
 2«.ِ ًَة َخَف ع وحيات

پنو ترویحه  ؛درهر شب بیست رکعت یعنیفرماید: می ]ترجمه:[ امام ابوحنیفه 
 به غیر از وتر سنت است.

)ق وه  و عش ون  :فرمایدمی ن عالمه ابن عابدین شامی محقق عظیم فقه حنفی3
 3.ِ َة( وه  ق ه  ْلنهِ  وعُيه عن    وْنا: ش قاً و  ِبً 

]ترجمه:[ بیست رکعت]تراویح[ قول جمهور است وبر همین قول مردم دنیا در 
 غرب عامل هستند. شرق و

 :امام مالد بن انس

است، عالمه طبق یک قول، امام مالک بیست رکعت ]تراویح[ را مستحسن فرموده
 گوید: ابن رشد می

ِ َةً »   4«.و خْاِ ماو  فی  ير ق ويه...  وكيام َُش ين 
]ترجمه:[ امام مالک در یکی از دو قول خود بیست رکعت تراویح را اختیار  
 نمودند.

                                                 
 .1/21٤ـ بدایة المجتهد:  1
 .1/112ـ فتاو) قاهللی  ان: 2
 .2/٤9٥ـ رد المحتار:  ٣
 .1/21٤ـ بدایة المجتهد: ٤
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دیگرش سی وشش رکعت است، که بیست رکعت آن تراویح وشانزده قول 
 رکعت نفل است، ]همان طور که [تفصیل آن گرشت.

 :امام محمّد بن ادریس شافعی
 فرماید:اوکه یکی از چهار امام مشهوراست، می

ٌْة»   1«. ََيبُّ إكوََی عش ون...... و ِّو  يك م ن مب
سندم، ودر مکه نیز بیست رکعت ]ترجمه:[ من بیست رکعت تراویح را می پ

 خوانند.می
 فرماید:درجایی دیگر می

ِ َةً » َِ  ا ُهُرَن مبٌة يصُْ ن عش ين    2«.وهٌِّ   ٍَ
 ]ترجمه:[ من درشهرخود، مکه ]مکرمه[ مردم را بر ادای بیست رکعت یافتم.

 فرماید:دانشمند معروف شافعی، محقق عصر امام نووی دمشقی می

ِ َةً إعََُل َأَن  ُ   »  3«. وَّت وي  سنٌة َعفااك  وَُناءك وهَی عش وَن 
 باشد.]ترجمه:[ تراویح به اتفاق علما سنت است وآن بیست رکعت می

 :امام احمد بن حنبل
که ترجمان ممتاز فقه حنبلی حضرت او]نیز[ قایل به بیست رکعت تراویح بود، چنان

 نویسد:می امام ابن قدامه

ِا عكنَر  ُی» ِی  َو داخَْا ِ َة وُِّ  قاه  و   عهر ّلل ) ةر ُن ينه ( فيها عش وَن 
 4«.و ُ ينيفة و وشافَی

قایل به بیست رکعت تراویح بودند،  ترجمه: طبق قول مختار، امام احمد
 نیز همین است. []ومرهب امام سفیان ثوری، امام ابوحنیفه وامام شافعی

                                                 
 .1٥9ـ قيام الليل:ص 1
 ، باب ما جاء فی قيام شهأ رمضان.1/166ـ جامع التأم ): 2
 .226ـ کتاب األذکار:ص ٣
 .1/802ـ الم نی: ٤
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 و بیست رکعت تراویح  [] مشایخ عظام

آنان برای  حسن رفتار اخالق، و اند، عمل،درامت مسلمه]اسالمی[ گرشتهمشایخی که 
ها نیز بر بیست بریم که آنامت قابل اتباع وپیروی است، از نگاه بر زندگی ایشان پی می

 کردند که دلیل هدایت و رشد است.رکعت تراویح عمل می
 :(ه 505ن شیخ ابو حامد محمّد غزالی )م1

ِ  وهی سنة مؤ ر  وَّت »فرماید:[ ]او می  1«. وي  وهی عش ون ِ َة و  يفيْها مشه 

ی ]ادای[ آن مشهوراست، وآن سنت مؤکده ترجمه: تراویح بیست رکعت و طریقه
 باشد.می
 :ه[561ن شیخ عبدالقادر جیالنی]م2

ی علوم وفنون اسالمی، وامام مشهور تصوف وسلوک است، وی او عالم بی بدیل همه
 نویسد:خویش می«غنيةالطالبيم»در کتاب مشهور

  2«. ُ    وَّت وي  سنة  ونهی وهی عش ون ِ َة»
 وبیست رکعت است. ]ترجمه:[ نماز تراویح سنت نبی اکرم

 :ه( 937امام عبد الوهاب شعرانی)م ن شیخ3
» است، در کتاب شهیرایی تصوف دارای مقام ویژهاو محدث و فقیه ودر سلسله

 نگارد:میخویش « المیزان الکبری

ِمضان عش ون ِ َةً »   3«. وَّت وي  فی شه  
 ترجمه: نماز تراویح در رمضان بیست رکعت است.

 

                                                 
 .1/12٣ـ احياء العلوم:  1
 .26٧،268ـ غنية الطالبيم: ص 2
 .1٥٣ـ ]الميزان الکبأ):[ ص ٣
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 بیست رکعت تراویح: حرمین شریفین و
تر از دو حرم مقدس اسالم؛ حرم مکی ومدنی در طول چهارده قرن  خواندن کم در

متواتر]حرمین شریفین است، بلکه عمل متوارث و بیست رکعت تراویح ثابت نشده
که مدرس مشهور مسجد النبی و قاضی ، چنانزادهما اهلل عزّاع وشرفاع[ بیست رکعت بوده

ی تراویح در مسجد سابق مدینه]منوره[ شیخ عطیه سالم در مورد تاریخ چهارده سده
تألیف کرده و اثبات نموده است  «التراویح اکثرمن الف عام»نبوی کتاب مستقلی به نام

تر از آن ثابت نیست.]همچنین[ یست رکعت تراویح عمل متواتر است وکمکه ب
ی استاد ای از شیخ محمّدعلی صابونی مکرمه رسالهمکه«  ُمُّ القری»دانشگاه 
 ةالهدی النبوی الصحیح فی صلو»به نام  «الشأیعة والدراسات اإلسالمية»دانشکده
منتشرنموده که مصنف در آن بیست رکعت تراویح از عهد خالفت راشده تا  «التراویح

 است. زمان حکومت سعودی درمکه و مسجد الحرام را اثبات نموده

 خالصه کالم:

ی و تابعین و اقوال ائمه از احادیث و آثار مرکور، عمل حضرات صحابه
 شود:امور ذیل مستفاد میمجتهدین
قیام رمضان بسیار ترغیب نموده، خودش نیز تراویح مردم را به  حضرت(ن آن1)
 را برای امّت مسنون قرار داد.وآن که[ سه شب جماعت برگزارفرمود،خواند،]چنانمی
طور که از احادیث حضرت ثابت است همان خدا(ن بیست رکعت تراویح از رسول2)

این روایات به دلیل شود؛ زیرا ظاهر می  عبد اهلل بن عباس و حضرت جابر بن عبد اهلل
 هستند.« صحیح لغیره»تلقی بالقبول امت،  

بر آن مداومت و  ، از میان خلفای راشدین حضرت عمرحضرت(ن پس از آن3)
اجماع  ی مهاجرین وانصارامت را بر بیست رکعت متفق فرمود، در حضور همه
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 نیز بیست رکعت خوانده منعقد گردید، در زمان حضرت عثمان وحضرت علی 
 شد.می
و تابعین نیز قایل به بیست رکعت  و عامل برآن  ی کرام(ن دیگر صحابه4)
 بودند.
اند، شان نیز پیوسته تا به امروز بیست رکعت ادا نمودهی اربعه و پیروان(ن ائمه5)

 گویا این عمل متوارث و متواتر است.
بصره، و کوفه بیست ی منوره، ی مکرمه، مدینه(ن در بالد اسالمی به ویژه مکه6)

 رکعت] تراویح[ جریان داشته است.
 اند.(ن مشایخ وبزرگان امت اسالمی بربیست رکعت عامل و پای بند بوده7)
حرمین شریفین همواره بیست  ؛(ن در طول چهارده قرن درمراکز اسالم یعنی8)

شده وتا به امروز در بهار رمضان مبارک بیست رکعت ب ا داشته رکعت خوانده
 شود.می
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 حقیقت دیدگاه و شبهات غیر مقلدان

خوانندگان محترم! شما در صفحات گرشته مالحظه فرمودید که نماز تراویح 
ترک عمل متوارث بر هشت رکعت بسنده  بیست رکعت است، ولی غیر مقلدان با

 کنند، ما به توفیق خدا به نقد وبررسی موقف و دالیل ایشان خواهیم پرداخت.می

 دلیل اوّل:

کنند که ازآن را با تمام زور وشور ارایه میغیر مقلدان روایت حضرت عائشه
سلمه بن که؛ باری حضرت ی روایت اینشود، خالصههشت رکعت تراویح ثابت می
رمضان چگونه  در پرسیدند: نماز رسول اهللعبدالرحمن از حضرت عائشه

 در جواب فرمودند:بود؟ حضرت عائشهمی

ِسا ها » ِمضان وَت فی     عُی إيری  َماَ اَن   ّللك  ُی  ّلل عُيه وسَُل يَکكيرا فكی 
ََ َعََّئ  َعن  ًَُِا َف ًَُِا فَ َعََّئ  َعن ياَّنكهَن و با ِككَن ُثَا يصُْی   ِ ًَةَ ياَصُْكی   عش َ  

ََثً  َ ياَصُْكی َ   1«.ياَّنكهَن و با ِككَن ُثا
نخست  خواند؛از یازده رکعت نمی [ ایشان در رمضان وغیر رمضان بیش؛]یعنی

فرمود، ن رس که چه زیبا وچقدر طوالنی بودند، س س چهار چهار رکعت ادا می
خواند، ن رس چه زیبا وطوالنی بودند، آنگاه سه رکعت)وتر( ادا رکعت دیگر می

 فرمود.می

 جواب اوّل: 

 :از این روایت برای اثبات هشت رکعت تراویح باطل است؛زیرااستدالل 

                                                 
 ـ صحيح البخار). 1
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است، در ن درآن ذکر یازده رکعت در رمضان وغیر رمضان آمده1

» یشود، نه در غیر رمضان.از جملهمیتراویح فقط در رمضان خوانده کهصورتی
ِسا ها  ّللك  ِ َةً  َماَ اَن  ِمضان وَت فی     عُی إيری عش َ   همین مطلب  «يَکكيرا فكی 
است که در رمضان راد ازآن، نمازیشود. لرا از این صاف واضح است که ممفهوم می

تر در]صفحات بعد[ شود، وآن نماز تهجد است.)توضیح بیشمی وغیر رمضان ب ا داشته
 .(خواهد آمد
ن دراین روایت ذکرخواندن یازده رکعت انفراداع وجود دارد، نه با جماعت، حال 2
 شود.که تراویح با جماعت خوانده میآن
که تراویح، هر دو رکعت الم مرکور است درحالین در این چهار رکعت بایک س3

 د.شوبا یک سالم خوانده می

 دوّم:  جواب

نزد محدثین نیز این حدیث مربوط به نماز تراویح نیست؛ زیرا عموماع محدثین برای 
 کنند.قائم می« باب قیام رمضان»وبرای تراویح عنوان« باب قیام اللیل» نماز تهجد عنوان

فرق است و  شود که بین نماز تراویح وتهجدمنظور تنظیم میدر ذیل جدولی بدین 
 اند. بنابر کم دانشی خویش سخت در اشتباه پندارند،ها را یک میکه آنکسانی

 مالحظه فرمایید:
 باب تراویح باب التهجد نام کتاب
 باب فضل من قام رمضان باب فضل قیام اللیل صحیح بخاری
 الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویحباب  اللیل ةباب صلو صحیح مسلم

 باب قیام شهر رمضان اللیل ةباب فی صلو سنن ابی داید

 باب ما جاء فی قیام شهر رمضان اللیلة باب فی فضل صلو جامع ترمری

 ثواب من قام وصام کتاب قیام اللیل سنن نسائی
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 رمضانباب ما جاء فی قیام شهر  باب ما جاء فی قیام اللیل سنن ابن ماجه
 باب فی قیام رمضان اللیل ةباب فی صلو مؤطاامام مالک

 باب قیام شهر رمضان اللیل ةباب فی صلو مؤطاامام محمد

 باب قیام شهر رمضان اللیل ةباب فی صلو المصابیحةمشکو

 باب استحباب قیام رمضان وهو التراویح باب فضل قیام اللیل الصالحینریاض
 فصل فی التراویح اللیلفضل قیام  صحیح ابن حبان
 قیام رمضان اللیل ةباب فی صلو مجمع الزوائد

 باب فی قیام شهر رمضان اللیل ةباب فی صلو للبیهقیکبریسنن

 ذلک غیر التراویح و و رمضان قیام اللیل ةصلو جمع الفوائد

 قیام رمضان اللیلة باب فی صلو قیام اللیل للمروزی

 قیام رمضان التطوع ةصلو بلو  المرام
 

اللیل)یعنی؛ باب تهجد(  ةباب صلو را در محدثین حدیث حضرت عائشه
 اند.ذکر نموده

 به جدول زیر توجه فرمایید!
 باب نام کتاب
 ، کتاب التهجد1/154 صحیح بخاری
 فی اللیل اللیل وعدد رکعات النبی ةباب صال ،1/254 صحیح مسلم
 اللیل ة،باب صال1/189 سنن ابی داید
 اللیل ة،باب صال1/98 جامع ترمری
 اللیل ة،باب فی صال99ص مؤطا امام مالک
 ،کتاب قیام اللیل1/237 سنن النسائی

 ، قیام اللیل125ص المعاد البن القیمزاد 
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باب تهجد( دلیل روشنی است  ؛ذکر این روایت توسط محدثین در قیام اللیل)یعنی
 که مربوط به نماز تهجد است نه نماز تراویح.بر این

 

 

 اعتراض بر جواب دوّم:

ِمضان»از این که امام بخاری این حدیث را در باب ]نیز[ آورده  «فض  من قام 

که آن در مورد شودذکرفرموده، معلوم می «ِمضان قيام شه » وامام محمّد درباب
 تراویح است.

[ این روایت را در باب تهجد، وقیام رحمهما اهللامام بخاری و امام محمّد] جواب:
گونه که در غیر رمضان اند تا ثابت کنندکه تهجد همانرمضان و... بدین جهت آورده

 شود.شود، در رمضان نیز خوانده میخوانده می
سه  ذکر کنند؛ زیرا در آناین حدیث عمل نمی بر خود غیر مقلدین نیز فایده:

 خوانند.ها یک رکعت وتر میرکعت وتر در رمضان وغیر رمضان وجود دارد، ولی آن

 دلیل دوّم:

 :کنندغیر مقلدان برای اثبات هشت رکعت تراویح این دلیل را نیز ارایه می

ِس ه  ّلل  ُی  ّلل عُيه وسَُل فی شه  » عن جاُ  ُن عهر ّلل قاه   ُی ُنا 
ِ َات  و  وع َ  ِج َن أن و جَ ِمضان ُان  فُْنا  ان   وكاُُة  جْنَنا فی  دَّجر و 

ِية فی  دَّجر و  ِس ه  ّلل إجْنَنا  وها فَُل نکه فيه يْی   ه نا ُث ٍخُنا فكُنا ای
 1«.ِج َن أن عصُی ُنا فكاه  إْنی خشي ا أن يٌْب عُيٌَل

رمضننننان هایازشبدریکی خدافرماید:رسننننولمی جابرحضننننرتترجمننننه:
با ما هشت رکعنت تنراویح وسنه رکعنت وتنر ادا فرمودنند، چنون شنب دوّم شند، منا 

                                                 
 ـ المعجم الص يأ للطبأانی. 1
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تشننریف بیاورننند، بننه  خداجمننع شنندیم و امینندوار بننودیم کننه رسننول در مسننجد
تشننریف آورد عننرض نمننودیم:  خداچننون رسننول همننین انتظننار تننا صننبح ماننندیم،

بننودیم کننه شننما امامننت  خدا! دیشننب مننا بننه ایننن امینند جمننع شنندهای رسننول
فرمننود: مننن از ایننن بننیم داشننتم کننه برشننما فننرض شننود)از ایننن  حضننرتنمایید،آن

 جهت نیامدم(.
همنننین رواینننت در صنننحیح ابنننن خزیمنننه، صنننحیح ابنننن حبنننان،و قینننام اللینننل 

 است.للمروزی نیز آمده

 جواب:

 است:درکتب مرکوره، این روایت از دو طریق آمده
 وب قمی ن عیسی بن جاریه ن جابر بن عبد اهلل.ن اسحاق ن ابوالربیع ن یعق1
 ن محمّد بن حمید الرازی ن یعقوب قمی ن عیسی بن جاریه ن جابر بن عبد اهلل.2

 در هر دو طریق، راویان ذیل مجروح هستند:

 عیسی بن جاریه:

باشد، مدار بر اوست، می عیسی بن جاریه تنها راوی این روایت از حضرت جابر

ِية فيه ونيٌ »که: زیمه در مورد او نوشته شدهی ابن خدر حاشیه  1«.عيَّی ُن جا
 ترجمه: در عیسی بن جاریه ضعف وجود دارد.

 اند:محدّثین دیگری نیز بر او جرح نموده

او  این شخت قوی نیست،) «.ويف ُِّ لَعنر  منا  »ن امام یحیی بن معین؛ 1
 (روایات منکری دارد.

 منکر الحدیث است.() «.منٌ   َري » ؛ن امام نسائی2
                                                 

 .1/٥٣1ـ صحيح ابم  زیمه: 1
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 منکر الحدیث است.()«.منٌ   َري »ن امام ابوداید؛ 3 

 .()متروک الحدیث است «.مَّتول  َري » ن امام نسائی؛4

 )احادیث او محفوظ نیستند.( .« ياٍي ه    ُمف شة»ن امام ابن عدی؛  5
 را از ضعفاء شمردند. ن امام ساجی؛ او6
 1.شمردندن امام عقیلی؛ او را از ضعفاء 7

 

 یعقوب قمی:

، اسمش یعقوب بن عبد اهلل القمی و راوی وجود دارداین راوی در هر دو طریق 

 2«.ويف ِبوك ی »فرمایدمجروحی است، امام دارقطنی می
 ترجمه: این در حدیث، قوی نیست.

 متروک، در مقابل روایات صحیح حجّت نیست. و ]لرا[ این روایت ضعیف

 دلیل سوّم:

ِية ير نا جاُ  ُن عهر  ّلل قاه  ير ناعهر »  ْلعُی ير نا يَك ب ُن عيَّی ُن جا
ِس ه  ّلل ِس ه  ّللد إن  ان مْنی  وُيُة شیٌء يَنی  جاء  ُی ُن  َب إوی  فكاه  ای

ِی قُن  َن تنك أ  وك آن فنصُی  ِمضان قاه  وما ذ ل ای  ُی قاه  نَّ   فی ٍ  فی 
ِ َات  ُث  وع تا قاه  فٌان شهه  و ها وی يك   ُصَع َ قاه  فصُي ا ُْن ُان 

 3«.شيئاً 
ود: ای عرض نم خدابه خدمت رسول ترجمه: حضرت ابی بن کعب

فرمود: ای ابی!  ای برایم پیش آمد، پیامبردر رمضان مسأله ؛خدا! امشب یعنیرسول

                                                 
 .٥/19٣،192، ته یب الته یب: ٣/٣12ـ ميزان اإلعتدال: 1
 .٥/1٧8ـ ميزان اإلعتدال: 2
 ـ مسند ابی یعلی. ٣
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ی من بودند، گفتند: ما نمی عرض نمود: زنان در خانه آن چیست؟ حضرت ابی
خوانیم، لرا من هشت رکعت توانیم قرآن بخوانیم؛ از این جهت ما پشت سر تو نماز می

 چیزی نفرمود. پیامبر ]؛چون[ی رضا بود، این به منزلهها ادا نمودمو وتر را با آن

 جواب اوّل:

در سند این روایت، همان عیسی بن جاریه ویعقوب القمی که سخت مجروح و 
ها سخن گفتیم، لرا این اند، قرار دارند، در صفحات گرشته پیرامون جرح آنضعیف

 روایت بنابر ضعیف شدید قابل احتجان نیست.

 جواب دوّم:

جمع نمودن طرق مختلف این حدیث، قرائن زیادی بر مضطرب بودن آن به از 
 آید.دست می
ن این روایت در سه کتاب آمده است، در مسند امام احمد اصالع ذکری از رمضان 1

ِمضان»به میان نیامده، ودر مسند ابی یعلی لفذ شودکه موجود است، معلوم می «يَنی 

ِمضان»اللیل للمروزی لفذ  فهم راوی است نه لفذ حدیث، ودر قیام  «فی 
ِمضان»باشد، وقتی لفذ مرکوراست که یقیناع ادران یکی از روایان بعدی می  «فی 

 شود؟!مدرن شد چگونه با تراویح مرتبط می
شود که  صاحب واقعه ن از مسند ابی یعلی و قیام اللیل للمروزی چنان معلوم می2

روایت مسند احمد بدین قرار است  که الفاظباشد، درحالیمی خود ابی بن کعب

ِجٌ  إوی  ونهی»که:  حضرت جابر  ؛)یعنی....« عن جاُ  عن  ُی ُن  َب  قاه جاء 
حاضر شد...( از آن بر  خداکند که مردی به محضر رسولاز حضرت ابی روایت می

 .آید که این داستان مربوط به شخت دیگری است نه حضرت ابی بن کعبمی
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إنَها  ان  »گویدهمه این که، کسی که هشت رکعت ادا نموده بود مین باالتر از 3
ًَ »امشب از من این کار سرزد( یا ) «مْنی  وُيُة )من امشب کاری  «عنُ ا  وُيُة عن

شود که فقط همان شب هشت رکعت خوانده بود، قبل از آن، انجام دادم( معلوم می
به همین خاطر ای انجام دادم زهگفت: من کار تا هشت رکعت معمول نبود، از این رو

پندارد خودش کار خود را عجیب می سکوت فرمود، شخصی که رسول اهلل
 نیست. سرزنش ومالمتش الزم

 دلیل چهارم:

 [] به ابی بن کعب و تمیم داری روایت سائب بن یزید است که حضرت عمر
 دستور داد که با مردم یازده رکعت ادا کنند.)مؤطا امام مالک(

 جواب اوّل:

 اند:به قرار ذیل نقل کنندگان تراویح عهد فاروقی
 مهخذ تعداد رکعات راوی ردیف
 ....... خواهدآمدتفصیل السائب بن یزید 1
 مالکاماممؤطا )با وتر(23 یزید بن رومان 2
 ابن ابی شیبهمصنف 20 عبد العزیز بن رفیع 3
 بن منیعمسند احمد 20 ابی بن کعب 4
 ابن ابی شیبهمصنف 20 بن سعیدیحیی  5
 قیام اللیل للمروزی 20 القرظی کعببنمحمّد 6
 سنن ابی داید 20 حسن بصری 7
اند، امّا تفصیل روایت سائب بن ی این افراد بیست رکعت تراویح روایت نمودههمه

 یزید به قرار ذیل است: سائب بن یزید دارای سه شاگرد است:
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 مهخذ رکعاتتعداد راوی ردیف
 السنن الکبری 20 یزید بن خصیفه 1
حارث بن عبد الرحمن ابی  2

 ذهاب
 عبدالرزاقمصنف )با وتر(23

 تفصیل آن بعداع   محمّد بن یوسف 3
 آیدمی

..... 

  یزید بن خصیفه از این تفصیل واضح گردید که از میان سه شاگرد سائب بن یزید،
کنند، البته محمّد بیست و حارث بن عبدالرحمن بیست وسه رکعت)با وتر( روایت می

 است.بن یوسف در دو مورد اختالف نموده
ن یزید بن خصیفه و حارث بن عبد الرحمن ابی ذهاب تعداد قاریان] پیشنمازان[ را 1

عب و تمیم ها دو نفر یعنی ابی بن کآن :گویداند، امّا محمّد بن یوسف میذکر نکرده
 بودند.  داری
اند، ولی محمّد بن یوسف ]سه قول[ یازده، ن دو راوی اوّل، بیست رکعت تراویح نقل نموده2

 است.سیزده وبیست ویک رکعت نقل نموده
 تفصیل شاگردان محمّد بن یوسف به شرح زیر است:

 مهخذ رکعاتتعداد راوی ردیف
 مؤطاامام مالک 11 امام مالک 1
 ابن ابی شیبه مصنف 11 سعید القطانیحیی بن  2
 عبدالعزیز 3

 الدورَاوَردقیمحمّد بن

 سعید بن ابی منصور 11

 اللیل للمروزیقیام 13 محمّد بن اسحاق 4
 مصنف عبدالرزاق 21 داید بن قیس وغیره 5
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از این واضح گردید که بیانات پنو شاگرد محمّد بن یوسف در خصوص تعداد  
 رکعات و کیفیت آن متفاوت است:

ن سه شاگرد اول یازده رکعت، محمّد بن اسحاق سیزده وشاگرد پنجم ]یعنی[ 1
 است.داید بن قیس بیست ویک رکعت نقل نموده

موجود است، ولی ذکری ی یازده رکعت حکم به اقامهن در روایت امام مالک2
ذکری از حکم وجود ندارد، در  از عمل نیست، در روایت یحیی بن سعید القطان

یازده رکعت مرکور است ولی نه حکمی ذکرشده  روایت عبد العزیز بن محمّد
است، در روایت محمّد بن به میان آمده ونه نامی از ابی بن کعب و تمیم داری

اسحاق سیزده رکعت ذکر شده ولی نه ذکر حکم ونه نامی از حضرت ابی بن کعب و 
 هبرده شده است، ودر روایت داید بن قیس حکم موجود است، امّا ب تمیم داری

 است.جای یازده رکعت بیست و یک رکعت آمده
 . شدّت مضطرب است روایت محمّد بن یوسف به ؛کهخالصه این
تصریح  محدّثین که ]چنان باشد،می ضعف موجب متن، در اضطراب

با هََ   َركي ك » اندکهنموده  1«. اكهیك  با يا جك

 کند.ترجمه: اضطراب روایت را ضعیف می
 لرا این روایت ضعیف است.

 

 جواب دوّم:

وإخْاِ »نویسد: می است، عالمه ابن رشد خالف این عمل خود امام مالک
ِ َة  2«.ماو  فی  ير ق ويه....  وكيام َُش ين 

 است.]ترجمه:[ امام مالک دریکی از دو قول خویش بیست رکعت را اختیار نموده

                                                 
 .2٣٤ـ تقأیب النوو) مع شأحه التدریب: ص 1
 .1/21٤ـ بدایة المجتهد:  2
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ط ، دلیل ساقست که عمل راوی برخالف روایت خودی اصول حدیث اوقاعده
 1.]اکعتبار[ بودن آن حدیث است

 جواب سوّم:

نیز بر خالف روایت است؛ زیرا با سند صحیح   حدیث سائب بن یزید عمل راویق
 گفت:از ایشان منقول است که می

ِ ًَة و و ع ك  اَنا نَأكا ما فكی  ََمانك عاَنَ  ُنك  ْلَیَ »  2«.ابك ُكَكش كيَن 
 خواندیم.بیست رکعت تراویح  و وتر می در زمان حضرت عمر ترجمه: ما 

ن جهت علما در ایچون این روایت برخالف مرویات تمام راویان است، از  فایده:
 مورد آن دو موقف اختیار نمودند:

 ن تطبیق.2ن ترجیح 1
ه شده یازده رکعت( وهم راوی و مرجوح قرار داد ؛ترجیح: این روایت) یعنی

 می نویسد:که ابن عبدالبرّاست، چنان

 3«.وهَلٌ  َن   ْل ُب عنری  ْن ق وه  يری عش   »

)یازده  « يری عش  »که قول راویترجمه: نزد من غالب)راجح( این است 
 رکعت( وهم است.

 اند، مثالع:تطبیق: برخی سعی درتطبیق نموده
 :ن عالمه بدر الدین عینی1

َُهاَل إكَوی  َ   وعش ين» َ نَأَك َََ  هِّ  مكن فكَ ك عن  وًت ُثا  4«.َو

                                                 
 .190ـ المنار مع شأحه نور االنوار:ص 1
 ، کتاب الصلوة.٣02/ 2ـ معأفة السنم واآلثار للبيهقی:  2
 .1/21٥ـ الزرقانی شأح مؤطا: ٣
 .8/2٤6ـ عمدة القار): ٤
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پس باشدکه  رکعت( نخستین عمل حضرت عمرترجمه: ممکن است این)یازده  
 وتر(منقل شد. رکعت تراویح وسه رکعت ازآن به بیست وسه رکعت)بیست

 :ن مالعلی قاری2

ِ َة فی  مان عن (» ُث إكسََْكَ   َْلم ا  ومجع ُينهنا ِبنه وقع  وًت ) ی  يری عش   
َكش كيَن فإنْه  دْ  ِ   1«.عُی  و
   یازده رکعت[  ؛]یعنی توان تطبیق دادکه اینگونه نیز میاینترجمه: درمیان روایات 

در میان  عمل در ابتدای امر بود، س س بر بیست رکعت استقرار یافت؛ زیرا همین
 است.متوارث ومتواتر امت
 :ن عالمه محمّد بن علی النیموی3

ََ   ومَجََع  وَهيَهككیُّ َُيَنهاَنا  ان   يَأكا ما َن َككيَری َعشَ َ  » ُثَا قاما   ُكَكش كيَن َو َ وعَأ او  ُكَ 
 2«.َو َقر َعرُّو  َما َوَقَع فكی  ََمنك عاَن ََ ااكمجَا ك 

اند که)ممکن است( ایشان ابتدا به این صورت تطبیق نموده ترجمه: امام بیهقی
خواندند، وس س بر بیست رکعت تراویح وسه رکعت وترعمل یازده رکعت می
 ی اجماع شمردند.را به منزلهپیش آمد آندر زمان حضرت عمرنمودند، وآنچه 

 
 

 
 

  

                                                 
 .٣/19٤المأقاة علی المشکوة:  ـ 1
 .221ـ حاشية آثار السنم:ص 2
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 ی متفرقه پیرامون تراویحچند مسهله

 ی رکعات تراویح:مسهله
 نماز تراویح چند رکعت است؟ سؤال:

 ]بنابر[ احادیث مندرن  ذیل: تراویح بیست رکعت است، جواب:

َِسا َه  ّللك َعن  ُ»[ ن1] ًََة   نك عَها:   َأَن   َِ ََِمَضاَن عكش كيَن  َ اَن ياَصُْكی فكی 
 1«.َو و كع َ 

در رمضان بیست رکعت)تراویح(  است که پیامبر مروی از ابن عباس ترجمه:
 خواندند.و وتر را می

ََِمضَ  َعن َجاُك ك ُنك َعهرك ّللك قَاَه  َخَ َج  وَنهكیُّ »ن[ 2] َُة  فكی  اَن َفَصَُی  وَناَ: َذ َت وَي
ََةً  َُِأ َ َة  َ  ًََة َو َ وعَأَ  ُك ََ  َِ  2«.و عكش كيَن 

دریک شب رمضان  گوید: رسول اهللمی بن عبد اهلل ترجمه: حضرت جابر
تشریف آورده با مردم چهار رکعت)فرض( بیست )تراویح( وسه رکعت وتر ادا 

 فرمودند.

َُي ك فكی  َعن  اَُیْك ُنك َ َب  َأَن عاَنَ  ُنك  ْلَیَابك َ َم َ »ن[ 3] و  اََُی َُن َ َب  َأن ياَصُْكَی ِبك
ََةً   َِ  3«.ََِمَضاَن َفَصَُی ُككَل عكش كيَن 

به او دستور  بن خطاب گوید: حضرت عمرمی حضرت ابی بن کعب ترجمه:
ها بیست رمضان نماز )تراویح( بخواند، لرا او با آن یهادادند که درشب
 فرمود.میرکعت)تراویح(  ادا 

                                                 
 ،٥/٤٣٣المعجـــم الکبيأللطبأانـــی: رکعةٍ،ممرمضـــانفییصلیکمباب ،2/28٤ــــ مصـــنف ابـــم ابـــی شـــيبه:1

 . 6٥٣، شماره:218حُمَيد:صبمِ مسندعبدِممالمنتخبُ ،119٣٤شماره:
 .1٤2، فی نسخةٍ ٣1٧ـ تاریخ جأجان للسهمی:ص 2
 .2/٤2٤ـ مسند احمد بم منيع به نقل از اتحاف الخيأةِ المهأةِ: ٣
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َُی َعهرك عاَنَ  ُنك  ْلَیَابك » ن[4] فكی  َعن  وََّااكبك ُنك يَکكيَر قَاه َ انا   يَأكا ما َن َع
يْكهكَل فكی َعهرك  دكئكنيكَ و  ان   يَأَْ ََ ؤاَن عُی عصك ًََة َو َ ان   يَكَ ءاوَن ِبك  َِ ََِمَضاَن ُكَكش كيَن  َشه ك 

َر ك  وككَيامك  عا َناَن ُنك َعَفانَ   1«.مكن شك
فرماید: صحابه وتابعین در زمان حضرت می حضرت سائب بن یزید جمه:تر
 های]شان[ سوره خواندند، واماممی )با جماعت( بیست رکعت تراویحعمر
بنابر طول قیام بر  کرد ومردم در زمان عثمانای را قرائت میصدآیه [؛یعنی«]م ین»

 زدند.عصاهای خویش تکیه می

أَنَها  ََمَ   َوِّكی ياَصُْكی ِبوَنا:ك  عن  ُيهك عن جْر  عن َعُكیْ   َعن  يرك ُنك َعُیْ  »ن[ 5]
ِ َْنيك و يأاَ  وكَح  ِ ًَة ياََُّْكَلا فی   ْك  ِمضان أن يصَُْی ُككَل عش يَن   ََ   وكيامك فی شه ك 

ِ َات َُِعك   2«.َما َُنَي  ا ْك َ 
و او  و او از پدرش حسین ترجمه: حضرت زید از پدرش امام زین العابدین

به امامی که مأمور  کند که حضرت علیروایت می از پدرش علی بن ابی طالب
با مردم بیست رکعت به این صورت ادا کند که برهر  :ی نماز تراویح بود، فرموداقامه

ای که فرد نیازمند دو رکعت سالم بگرداند وبرهرچهار رکعت برای استراحت به اندازه
 ش فار  شده و وضوبگیرد، وقفه نماید، وس س وتر را بخواند.از حاجت
  گوید:ن[ حضرت زید بن وهب می6]

َُي ا َ قاه » ِا و عُيهك  و ِمضاَن فَأَينَص ك  اَن عهرا  ّللك ُنك مََّ ٍ  ياَصُْكی ُكَنا فی شه ك 
ِ ًَة و يا عك ا ُ َ      3«. ْلعنشا   ان يصُْی عش ين 

                                                 
 ،باب ما رُوِ)َ فی عدد رکعات القيام فی شهأ رمضان.2/٤96ـ السنم الکبأ) للبيهقی: 1
 .1٥8ـ مسند اإلمام زید:ص 2
 .1٥٧ـ قيام الليل للمأوز):ص ٣
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در ماه رمضان امامت ما را انجام داده، هنوز  مسعودترجمه: حضرت عبد اهلل بن 
گوید: او بیست گشت. راوی حدیث امام اعمش میاش برمیشب باقی بودکه به خانه

 خواند.رکعت تراویح و سه رکعت وتر می

 اجماع امت:

َِ َةً  َ مَجَع  وَصَ اَُةا عُی أنَ »:نویسدمین مال علی قاری1  1«. وََّت ويَ  عش وَن 
 مه: تمام صحابه اجماع نمودند براین که تراویح بیست رکعت است.ترج
می یحیی بن شرف الدین نووی عالمه ابو زکریا ]بزرگ[ن محدث2

ََةً  »گوید  َِ ََُناءك َوهكَی عكش اوَن  َا َنٌة َككعكَفااك  و  2«.إكعََُل َأَن َ َََ   وََّتَ وكيَ  سا

 باشد.است وآن بیست رکعت میترجمه: بدان که تراویح به اتفاق علما سنت 

 تسبیح تراویح:

سؤال: خواندن تسبیح بعد از هر چهار رکعت، چه حکمی دارد؟ وآیا خواندن 
 تسبیح ثابت است؟

جواب: اصل مسأله در فقه حنفی این است که نماز گزار درمیان دو ترویحه اختیار 
کوت نموده ودر داردکه تسبیح گوید، یا حمد و ثنا]ی خداوند[ نماید، واگرخواست س
 انتظار رکعات بعدی بنشیند، به چند تصریح ]از فقهاء[ توجه فرمایید:

َ َو هاَل ِبْلياِ فی »ن 1 َِ َع وكحَية  وذو  ماَََّْ بٌّ ق وه  َوَ ُكفا ُنَي  ا ْك َع وكحَيَْنيك مككَر 
ُا َن َأو يَنَْهك اوَن سٌ َتً  ُْك   3«.ذو   ْلُ :؛ إن شاءاو  ياَّهْك ا َن َأو يأاَه

                                                 
 ، باب قيام شهأ رمضان، الفصل الثالث.٣/٣٤6ـ مأقاةالمفاتيح: 1
 ، باب اذکار صالةِ التأاویح.226کتاب األذکار: ص ـ 2
 .٣8٥ـ الجوهأةُ النيّأةُ: ص ٣
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بعد از هر چهار رکعت بنشیند، ونمازگزاران اختیار واین مستحب است  که ترجمه: 
دارندکه در این نشست تسبیح یا تهلیل گویند ویا ساکت وخاموش در انتظار رکعات 

 بعدی بمانند.

وعُيه عن   و انْهاِ ُني  ْ  ع وحيْني مَّْ بٌّ ُكرِ ع وحية  عنر  ُی ينيفه» ن2
ٌَْة يی ف َن ُني  ْ  ع وحيْني أسه عاًَ وأه   درينةك ياصُ ن  أه   َ منيَ    أَن أه  م
ِك ياََّهْك ا َن أو يهُُ ن أو ينْه ون  َ وأه   ا ْك ُُر   ِبْليا ِ َات  ُِع  ُره ذو   

 1«.سٌ َتً 
در میان هردو ترویحه قدری انتظار نمودن مستحب  ترجمه: نزد امام ابوحنیفه

است، و عمل اهل حرمین]شریفین نیز[ بر این است، با این تفاوت که اهل مکه در این 
جای آن چهار رکعت نفل ادا  هکنند، ولی اهل مدینه باثنا هفت بار طواف می

، تإوه إت  ّللیا  ، و اهالی هر شهر اختیار دارند که در این نشست تسبیح گویندنمایندمی
 یا سکوت محض بنمایند.و

ی انتظارکشیدن بعد از هر چهار رکعت  واستراحت نمودن تنها مسألهتذکر: 
[ ثابت  نیز ی راشد]حضرت علیکه از عمل خلیفهمربوط به فقه حنفی نیست، بل

 است:است، چنان که در روایت وارد شده

أَنَها َ َمَ   َوِّكی ياَصُْكی ِبوَنا:ك ن َعُكیْ  ير نی  يرك ُنك َعُیْ  عن  ُيهك عن جْر  ع»
ِ َْنيك و يأاَ  وكَح  ِ ًَة ياََُّْكَلا فی   ْك  ِمضان أن يصَُْی ُككَل عش يَن   ََ   وكيامك فی شه ك 
ِ َات ف جع ذو  َاجةك و يَأَْ هل وأن ي ع  َُل من آخ   وُي  يني  َُِعك  َما َُنَي  ا ْك َ 

 2«. انص  ِ
و او  و او از پدرش حسین حضرت زید از پدرش امام زین العابدینترجمه: 

به امامی که مأمور  کند که حضرت علیروایت می از پدرش علی بن ابی طالب

                                                 
 .2/181ـ المحيط البأهانی: 1
 .1٥8،1٥9ـ مسند اإلمام زید:ص 2
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با مردم بیست رکعت به این صورت ادا کند که برهر  :ی نماز تراویح بود، فرموداقامه
ای که فرد نیازمند به اندازهدو رکعت سالم بگرداند وبرهرچهار رکعت برای استراحت 

از حاجتش فار  شده و وضوبگیرد، وقفه نماید، وس س وتر راآخر شب زمان بازگشت 
 بخواند.

توان تسبیح از توضیح گرشته معلوم شدکه در اثنای این نشست، هم می
به  توان خواند،]وتهلیل[گفت وهم سکوت نمود، وتسبیح متداول امروزی را نیز می

در کتب  را ضروری ندانند. امّا در خصوص فضیلت آن، الفاظ وارده شرط این که آن
 حدیث بدین قرار است:

َي وه مَاٌٌة من ن ِ َ عُی خي   من ن ِ ٍَيريهَل ي  ٌب من ن ِ َ » ك َِب ً  من نِ  إكَن ّللك
يَّْه  ن َي َه ذو   وه  ك؛ سه ان  ذی  دُ ك و دٌُ تَسه ان ذی  وَ شك 

َا فی و ْل وتَ سه ان  َِ َسْه ٌح قاراوٌ: ِبْك  دَاٌةك و و وحَ َفَنن قا  َیْك  ْوِّی ت ِ تا
ي م  أو شه   أوسنة  مْ ً َ أو فی عن   َ َفَ   ّللا وه ما عكْرم من ذنههك وما أتْخ  وو   ان  

َ أوفْ  مَن  وکي ك  ِم ك عاجل  رك  وه  كَ أو م    ه م   ُ   1(. وريُنی عن  نف«)ذنُ 
و  برش فرشتگانی از نور، اوند دریایی از نور دارد که دور و]ترجمه: خد

هایی از نور به دست گرفته،گردآن دریا خدا را تسبیح ، و نیزههستندهای نورانی براسب
است صاحب عرش گویندکه؛ پاک است صاحب ملک و ملکوت، پاک ومنزهمی

س است میرد، بسیار منزه و مقدّای که نمیوجبروت،پاک است همیشه زنده
در سال  در ماه، یا هرکه این تسبیح را روزانه، یا ی( فرشتگان و جبرئیل.پروردگار)عامه

ی کف ی او را گرچه به اندازهویا در عمرش بگوید خداوند گناهان گرشته و آینده
 کند.[های حجاز باشد، ویا از جن  گریخته باشد، مغفرت میدریا، یا به مقدار ری 

                                                 
 .1٥8٧ـ جمع الجوامع هو الجامع الکبيأ للسيوطی: حدیث شماره: 1
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ِك »یکه جملهیبر کسان امام نووی ُْهاََل َ جك نكی مكَن  وَنا اند، ردّ بلیغ انکار کرده « و
 .1استرا ثابت از سنت قرار دادهنموده وآن
گونه که اندک اضافه ی الفاظ دعا وجود دارد، همانگنجایش تغییر صیغه فایده:

 درکتب حدیث منقول وثابت است. در الفاظ تلبیه، از عبد اهلل بن عمر

 قرآن در تراویح:ختم 

تر از یک بار توان بیشختم قرآن در تراویح شرعاع چه حیثیتی دارد؟ آیا می سؤال:
 قرآن را در تراویح ختم نمود؟

یک ختم کامل قرآن در تراویح سنت، وتارک آن، تارک سنت است،  جواب:
 تر از یک ختم موجب سعادت ثواب است.اما بیش

ََََّنك قَاَه  َمن َ َم » َيلخاِّ ُككَلا  وياََّ  فَإن  اَن َُیكیَء  َعنك   ِمضان فَُ  وَناَ: فی 
 وككَ  ء ك فََُيخْكَلك  وكا آَن َخَْنًة و إن  اَن َُنَي ذو َ َفَخَْنًة ونكصفاًَ وإن  اَن َس يَع  وك  ء ك 

 2«.َفَنَ عنيك 
گوید: هرکه در رمضان امامت مردم را می ترجمه: حضرت حسن بصری

تش کند است یک ختم واگر متوسط ا را به مسیرآسانی ببرد، اگر قرائهکند باید آنمی
 است یک ختم ونیم واگر سریع است دوختم بنماید.

ٌَُة قاه  امام  وفكيه ُمْنر ُن عُی  ْلصٌفی ي   )و ْلَْل( مْ ً  ساَنٌة وَمَ َعنيك َفضك
 3(.و َثً َ فض ا )وت يَّتل(  ْلَْلا )وٌَّ   وك م

گوید: یک بار در تراویح ختم قرآن می بن علی خصکفی ترجمه: امام محمّد
 سنت، دوبار فضیلت وسه بار افضل است، وبه خاطر سستی قوم آن را ترک نکند.

                                                 
 .٣8٤ـ األذکار للنوو):ص 1
 ،باب فی صالة رمضان.٥/222ـ مصنف ابم ابی شيبه: 2
 ، کتاب الصالة، مبحث صالة التأاویح.2/601ـ الدر المختار للخصکفی: ٣
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ٌََّ ك  وَك مك   1. وَّاَنةا فی  وَّت وي  إَّْنا ه   ْلَْلا مْ ً  فَ ياَّتَلا وك
 ترجمه: یک بار ختم قرآن در تراویح سنت است وبه خاطر سستی مردم ترک

 نشود.

 ]مصحف[ در تراویح: ت قرآن از رویقرائ

 آیا قراءت قرآن در نماز تراویح از روی مصحف جایز است؟ سؤال:
 ت قرآن از روی مصحف جایز نیست؛ در تراویح قرائ جواب:

 2«.عن  ُن عْها:  قاه  نَأَهاََن َأمك ا  داؤمنني عن ا أن نَأؤاَم  وَناَ: فی  دص  ك »
ما را از  بن خطاب فرماید: امیرالمؤمنین عمرمی عباسترجمه: حضرت ابن 

 که به وقت امامت از روی قرآن نگاه کنیم، منع فرمود.این

َ  ا أن يَأؤاَم  وَ جا ا فكی  داصَ  ك »  3«.َعن َماَاهكر  أَنَها َ اَن يٌَ
 ت نماید.نمود که امام از روی مصحف قرائمیناپسند ترجمه: امام مجاهد

 نابالغ:امامت 

 توان پشت سر نا بالغ تراویح ادا نمود؟آیا می سؤال:
 ]بنابر دالیل زیر[ جایز نیست: ادای تراویح به امامت نا بالغ جواب:

عن  ُن عْها:  قاه  نَأَهاََن َأمك ا  داؤمنني عن ا أن نَأؤاَم  وَناَ: فی  دص  ك و »[ ن1]
 4«.نَأَهاََن أن يَأؤاَمَنا إكتَ  دا َُْكَلا 

                                                 
 ، فصلٌ فی التأاویح.1/1٣0ـ فتاو) عالمگيأ):  1
 ،باب هل یؤم القأآنَ.٧11ـ کتاب المصاحف البم ابی داؤد:ص 2
 ، باب مم کأهه ا) اإلمامةَ بالقأاءة فی المصحف.٥/89ـ مصنف ابم ابی شيبه: ٣
 ، باب هل یؤم القأآنَ.٧11ـ کتاب المصاحف البم ابی داؤد:ص ٤
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ما را از  فرماید: امیرالمؤمنین عمربن خطابمی ترجمه: حضرت ابن عباس
 که به وقت امامت از روی قرآن نگاه کنیم، ویا نابالغی امام ما بشود، منع فرمود.این

َاراوٍا  عن  ُنك مََّ ٍ  [»ن2] ََما يَْی ْب عُيهك    1«.قاه  َت يَأؤامُّ   وغا
فرمود: بچه تا زمانی که به حدّی که بتوان بر او حدّ اجرا می ترجمه: ابن مسعود
 کرد، نرسد امامت نکند.

 اجرت تراویح:

آیا برای حافذ قرآن معاوضه گرفتن جایز است؟ تعیین مبلغ چطور؟ و اگر  سؤال:
 ای به امام دهند، جایز است یاخیر؟ها با رضایت خود، هدیهمقتدی

ن مستند عصر حاضر براین است که شرعاع نظرمحققان اکابرما ومفتیا جواب:
معاوضه گرفتن بابت تراویح جایز نیست، و همچنین تعیین مبلغ برای امامت تراویح 

اهلل در تراویح امامت کند، پیدا نشود امام قتراویح برای  نارواست. البته اگر حافظی که
وبرای او حقوق را به عنوان نایب امام قرار داده، یک و دو نماز بر ذمه او بگرارند 

معقولی درنظر بگیرند] اشکالی ندارد[ واگر امامت تراویح را خود امام مسجد انجام 
؛ زیرا اجرت امامت ]نمازهای پنو گانه[ استدهد، افزودن مبلغی به حقوق او جایز می

اند، امام باید نیت رضای خدا را نموده، نه مبلغی تعیین کند ونه قصد را جایز قرار داده
ای به او دادند، گرفتن آن ها هدیهمعاوضه داشته باشد، ولی اگر مقتدیگرفتن 

 جایزاست. واهلل اعلم بالصواب

  

                                                 
 ، باب ماجاء فی امامة الصبیِّ.٣/1٧6ـ نيلُ األوطارللشوکانی: 1
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 اند؟ی حنفی قایل به هشت رکعت تراویح بودهآیا بعض ائمه

شودکه بعض علما حنفی نیز قایل به هشت امروزه از غیر مقلدان شنیده می سوال:
ای امثال امام اعظم ابوحنیفه، ها علمای برجستهاند، که درمیان آنرکعت تراویح بوده

امام ابن همام،عالمه ابن نجیم حنفی، امام طحاوی،مال علی قاری،عالمه عبدالحی 
برند وبطور دلیل به و... نام مییریامام سیوطی،عالمه انورشاه کشملکهنوی، 

این مدرک را ارایه  نمایند، مثالع در مورد امام اعظمعبارات ذیل تمسک می
 دهند:می

وسَُل  عُيه  ّلل ونهی  ُی  ۃعن  ُی جَف   ن  ُ   ّلل  هِة يفةعن  ُی ين»ن 1
َُٰ  عش  ِ َات  و ع  و نهنم ِ َة ۃِبوُي   ان     1«.ِ َْا  وفج   َ  
 خداکند که نماز رسولنقل می از امام ابوجعفر ترجمه: امام ابو حنیفه

 شد.بودکه شامل سه رکعت وتر ودو رکعت سنت فجر نیز میسیزده رکعت می
گویند: امام ابن همام از روایت ام المؤمنین عایشه می ن در مورد امام ابن همام2
 نتیجه گیری نموده است:  صدیقه

ُه  َة ِبو ع    مجاعة َف ِمضان سنة إير  عش   ِر ُه أن قيام  ُيه وسَلْف ص  من هِّ  ر  2. ُى  ّلل ع
]ترجمه:[حاصل بحث این که نماز تراویح به همراه وتر یازده رکعت باجماعت 

قاه  ُن ُهام  إَن .»همین قدرنماز تراویح ادا نموده است خداسنت است، رسول
ِ َات  سنٌة  َانكيَة   3«.ماؤََ ر ٌ َُ
 باشد.[گوید: هشت رکعت سنت مؤکده میمی  ]ترجمه: ابن همام

  فرماید:می«البحر الرائق»در کتاب مه ابن نجیم مصری حنفین عال3

                                                 
 ، باب التهجد.18٧مسند امام اعظم:صـ  1
 طبع مصأ. ،1/٣٣٤فتح القدیأ شأح هدایه:ـ  2
 .1/166العأف الش ):ـ  ٣
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ی  وص ي ني من يري  عااشة قر  ه   ن ذو   ان  يری عش   ِ ًَة ِبو ع   نا  ه  ف»
ُانيةً منهافٌي ن    1«. دَّن ن عُی    ه مشااخنا 

گونه که از حدیث ]ترجمه: ثابت شده که تراویح با وتر یازده رکعت است، همان
هشت رکعت آن  آید، لرا طبق اصول مشایخ مادر صحیحین به دست می عائشه

 مسنون است.[
 مانند ابن همام نوشته است.« در مختار»اوی نیز در طن امام طح4

ِس ه  ّللإعَُل أنْه ی » گوید:می ن مالعلی قاری حنفی 5 فی  وَّت وي   ي ق  
ِ َةً  ِمضان وت فی     عُی  يری عش      2«.عرًٍ  مَيناً ُ  ت يکير فی 

در تراویح عددی را معین ننموده، بلکه در رمضان  خدا]ترجمه: بدان که رسول
 خواندند.[وغیر رمضان بیش ازیازده رکعت نمی

و وع   يصُی ِبوُي  فی قيامه ِبوُي   و ان  ونهیْ » گویدمی ن عالمه سیوطی6
ِ َةً   3«.ِمضان و     يری عش   

در رمضان وغیر رمضان یازده رکعت  درشب و وتر او اهللقیام رسول ]ترجمه:
 بود.[

ِ ًَة  ی ي ه  أنْه» :فرماید]درجایی دیگر[ می عالمه سیوطی  ُْی عش ين 
ِس ه  ِی و    أَن عااشة سائكَُ  عن قيام  و و جه  و انی أنْه  ه  فی   ي   وهخا

ِمضان فكاو   ما ان يکير   ّلل  4«.فی     عُی  يری عش   ِ َةً  وتِمضان   فی 

که وجه دوّم این بیست رکعت بخواند، و ]ترجمه: ثابت نشده که پیامبر
در  خدااز قیام رسول ثابت شده ام المؤمنین عائشه درصحیح بخاری وغیره

                                                 
 .2/66البحأ الأائق:ـ  1
 مأقاة شأح مشکوة.ـ  2
 ـ  ٣
 .60٣المصابيح فی صالة التأاویح:صـ  ٤
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تر از یازده رکعت در رمضان وغیرآن بیش فرمود: پیامبر رمضان سؤال شد،
 خواند.[نمی
می نویسد: بیش از هشت رکعت تراویح و سه ن موالنا عبدالحی لکهنوی7

 1.نقل نشده، تا بر امت فرض نشود جماعت از رسول اکرم رکعت وتر با
 فرماید: ازحضرت عائشهمی انور شاه کشمیری حنفی ن سید محمّد 8

وتمناص من عَُّيَل أن » .هشت رکعت بود خداهمین ثابت است که تراویح رسول
ِ َات    ع  وحيه ]یعنی؛ گریزی نیست که ب ریریم تراویح  2«. ان  ُانية 
 هشت رکعت بوده است.[  حضرتآن
 96تعلیق مؤطا مالک ص« کشف الغطاء»در کاندهلوین موالنا اشفاق الرحمن 9

ِمضان  ُ    وَّت وي » نویسد:می کرمانی ) «.قاه  وٌ مانی  إعفك   عُی أن  د  ٍ ُكيام 

ِمضان » گوید: به اتفاق مراد ازقیام رمضان نماز تراویح است.می ماجاء فی قيام شه  
ه ويَّْنی  وَّت وي   نا عكْرم قاه  وٌ مانی  إعفك   عُی  ِمضان  وَّت وي  ُو أن  د  ٍ ُكيام 

 3«.جکم  ون وی و    
علمای حنفی نیز قایل به هشت  گویند:این همان منابعی است که برمبنای آن می

رکعت تراویح هستند، با توجه به منابع مرکور آیا واقعاع نظر این حضرات همین بوده 
 است که در باال بیان گردید؟

 السائل: کاشف احمد، گجرات                                             
 الجواب بعون الوهاب:

 تسنخداوند به شما پاداش نیکو بخشد و همواره توفیق وابستگی به اهل حق، اهل 
 تسن اید که یقیناع از اهلعطا کند. شما درسؤال حضراتی را نام برده تعجماو

                                                 
 .1/٣٥٤مجموعه فتاو): ـ  1
 .1/166،101العأف الش ):ـ  2
 .9٧کشف ال طاء:صـ  ٣
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متفق هستند. خداوند ارتباط ما را با آنان قائم و دائم با جمهور علما  و تعوجما
  بفرماید.

 :ـ  مسلد امام اعظم ابوحنیفه1

نقل شده در مورد درمسند امام اعظم که از سیده عائشه صدیقهحدیثی

وجود  «ِبوُي   َ   ونهیْك »در خودحدیث الفاظ است نه نماز تراویح، نماز تهجد
بود، ومراد از درشب سیزده رکعت می خدانماز رسولداردکه معنی آن، این است 
 بود.به همراه وتر سیزده رکعت می حضرتنمازتهجد آن ؛نمازشب تهجد است یعنی

که امام رکعات تهجد را ثابت دلیل واضحی است بر این « َ   ونهیْك ِبوُي »الفاظ
 نماید نه نماز تراویح را.می

نقل کرده شود، تا سخن کامالع  اماممناسب است که برای شما مسلک خود 
 ابویوسف روایت شده است:« کتاب اآلثار»در  .روشن و آشکارگردد

 ُ ينيفة عن ةْاٍ عن  ُ  هيَل َأَن  وَناَ:  ان   ياَصُّ َن َخَف ع وحيات  فی »
 1«.ِمضان

ترجمه: ابوحنیفه از حماد و او از ابراهیم روایت نموده که مردم در رمضان پنو 
 خواندند.بیست رکعت می ؛ترویحه یعنی

ِ ها  ْلُ  استآمده«خانفتاوی قاضی»در    وَّت وي  سنٌة مؤْ رٌ  وُ جاه و ونَّاء ع  
ِس ه  ّلل ِيخ  ِوی  ََّن عن  ُی ينيفه إوی ي م عن  وَُّ  من ورن َت نا وهٌِّ  

ِهی  ّلل عنهَل .... قر و شب عُيها  ْلُفاء و  شرون  َا سنٌة تينهغی ع  هاِةه  ّلل أ
 2«.عُيٌَل َُّنْی وسنة  ْلُفاء من َُری  وقاه عُيه  وََّم 

                                                 
 .[211، رقم الحدیث: 1/٤1ـ ]کتاب اآلثار ألبی یوسف:  1
 .1/٣٣2 ان بأ هامش فتاو) عالمگيأیه: فتاو) قاهللیـ  2
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 ترجمه: نماز تراویح برای مردان و زنان سنت مؤکده است، از زمان رسول اکرم
را به وراثت بردند. وهمچنین حسن ها( آنها( از اسالف)قبلیتا به امروز اخالف)بعدی

تردید تراویح سنت ]مؤکده[ وترک آن روایت نموده که بدون  از ابوحنیفه
 نویسد:نامناسب است، س س می

ِوی  ََّن عن  ُی ينيفة »  ِةه  ّلل ما مكر ِ  وَّت وي  عنر    اُنا و وشافَی 
ِمضان سنة تينهغی ع  هاَ يصُی  ه     مَّجر  فی  ِةه  ّلل قاه   وكيام فی شه  

ِ َة َخف  ُينات  ياََُّل فی    ع وحيات مَّجرهَل    ويُة س ی  و ع  عش ين  ش  عَّ َُ
َْني  ِ.»1 

روایت  ترجمه: مقدار تراویح نزد ما وشوافع همان است که حسن از ابوحنیفه
اهل هر  نموده است، فرمود: قیام رمضان )تراویح( سنت است، ترک آن مناسب نیست،

وتر بخوانند، پنو ترویحه، با ده  مسجد در مسجد خود بیست رکعت تراویح عالوه بر
 د.نرکعت سالم برگردان دو سالم وبعد از هر

فاخْاِ ماو  فی  ير ق ويه و ُ  ينيفه و وشافَی : آمده است« بدایة المجتهد»در
ِ ًَة س ی  و ع  ِةهَل  ّلل  وكيام َُش ين   2«.و ةر ٍو ٍؤ 

 شافعی واحمد و داید امام ابوحنیفه و ترجمه: امام مالک دریکی از دو قولش و
 وتر را اختیار فرمودند. بیست رکعت تراویح عالوه بر 

ِةهَل  »مرکور است «رحمة االمة»در فادَّن ن عنر  ُی ينيفة و وشافَی و ةر 
ِ َة  3«. ّلل عش ون 

بیست رکعت تراویح سنت  ترجمه: نزد امام ابوحنیفه، امام شافعی و امام احمد
 است.

                                                 
 .2٣٤ ان:صفتاو) قاهللیـ  1
 .1/210بدایة المجتهد:ـ  2
 .2٣رحمة االمة:صـ  ٣
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ِ َة»حنفیترم! درتمام متون وشروح فقه خوانندگان مح «  وَّت وي  عش ون 
است، ولی با وجود این تصریحات فریفتن عوام الناس تصریح شده «َخف ع وحيات»و

وحیرت  بسیار تعجب آور نسبت نمودن هشت رکعت به سوی او و به نام ابوحنیفه
 انگیز است.

 :ـ قول شاذ امام ابن همام2

ز تفردات ا ومرجوح و قولی شاذ خوانندگان محترم! قول مرکور امام ابن همام
اقوال شاذ وتفردات اعتباری  اند کهها تصریح نمودهشخصی اوست، علمای ما بار

 :فرمایدمی قطلوبغا بن ی ناز امام ابن همام عالمه قاسمکه شاگرد مایهد،چنانندار

نام  وْْی خاوف   دنك ه فی  دِّهب»  ن ِ  َنی ُ   1«.تع   ِبِبا  شيخنا ي
از مباحث استاد ما ابن همام که با مسایل منقول مرهب مخالف ترجمه: آن دسته 
 است اعتباری ندارد.

قایل به هشت رکعت تراویح است  امّا این سخن معترضان که امام ابن همام
باشد؛ زیرا او نیز مانند جمهور قایل به بیست رکعت تراویح سراسر بد دیانتی می

مؤکده و دوازده رکعت را مستحب می ]با این تفاوت که هشت رکعت را سنت هستند،
 :نویسدکه میچنان داند[

 2«.ُث  سْكْ   تم  عُی  وَش ين فإنْه  دْ  ِ »
 استقرار یافت. ،بیست رکعت که متوارث است ی تراویح برترجمه: باآلخره مسأله

نیز قایل به بیست رکعت تراویح است، ولی مستحب قرار دادن  امام ابن همام
خالف  ،شاذ او روایات تهجد وتراویح را متعارض هم شمردن و عمل صحابه

 اجماع وتفرد است.

                                                 
 .1/22٥شامی:ـ  1
 .1/٤0٧فتح القدیأ:ـ  2
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وأْن  ٌََل و وفْيا ِبوك ه  د ج ح جهٌ  وخ ٌا »اصول اهل سنت است که: 
  1«.وإلمجا 

ترجمه: حکم نمودن قاضی و فتوا دادن مفتی بر قول مرجوح جهالت و مخالفت 
 باطل وحرام است. واجماع 

 :نجیم حنفی ـ مسلد امام ابن3

ثابت کنند که او نیز قایل  اند که از یک عبارت ابن نجیممعترضان سعی نموده
 فرماید:می که ابن نجیمآنبه هشت رکعت تراویح بودند، حال

ِ َة ُيان وٌنيْها وه  ق ه  ْلنهِ  وكَنا فی  دؤبا عن » يکير ُن ق وه  عش ون 
ِ َة  ِهی  ّلل عنه ُن  ْلیاب ِومان قاه   ان  ونْا: يك م ن فی  من عن  ُ َ  وعش ين 

 2«.وعُيه عن   ونا: ش قاً و  ِبً 
باشد قول مصنف که تراویح بیست رکعت است بیان رکعات تراویح می ترجمه:

وهمین قول، قول جمهوراست بنابر روایتی که در مؤطا از یزید بن رومان واردشده که 
نمودند،)بیست برپا می رکعت بیست وسه بن خطاب مردم در زمان حضرت عمر

 رکعت تراویح وسه رکعت وتر( ودرشرق وغرب دنیا مردم برهمین عامل هستند.

 :اویطـ مسلد امام طح4

قایل به هشت رکعت تراویح نبوده بلکه او نیز مانند دیگر  اوی حنفیطامام طح
 بیست رکعت تراویح اجماع گوید: برعلمای حنفی قایل به بیست رکعت بوده ومی

 متوارث ثابت است.

                                                 
 .1/٣1درمختار:ـ  1
 .2/66البحأ الأائق شأح کنز الدقائق:ـ  2
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 :ـ مسلد مالعلی قاری حنفی5

، نه از خود ، نقل قولی است از ابن تیمیهعبارت منقوله به نام مالعلی قاری
شخصاع قایل به بیست رکعت تراویح  ]زیرا[ مالعلی قاری؛مال علی قاری

َةً  »فرمایدکه میهستند،چنان ُة عُی أْن  وَّت وي  عش ون ِ  ن  مجع  وص ا  1«.ٌو

نقل اجماع بیست رکعت تراویح  بر  104ص «شرح نقایه»ایشان در عالوه بر این،
 اند.نموده

 :مسلد امام سیوطی

به نقل  قایل به بیست رکعت تراویح است، چنان که او امام جالل الدین سیوطی
 نویسد:می از عالمه سبکی

ََِوی » ًََة؛وكَنا   َِ ٍك  وص ي ك َعنك وَمَِّههاَنا أَن  وََّتَ وكيَ  عكش اوَن  اكسَنا  وَهيَهككیُّ َوَ  ا ا ِبك
َُی َعهرك عاَنَ ُنك  ْلَیَابك  ََاَوی َعنها قَاَه  انَا نَأكا ما َع ِهی  ّللا عَأ  وََّااكبك ُنك يَکكيَر  وَصَ اُكیْك 

ًََة و و كع   َِ   2«.ِهی  ّلل عَاوی عنه ُكَكش كيَن 
وایتی که رکعت است؛ به دلیل ]ترجمه:[ مرهب ما این است که تراویح بیست ر
اند که ما در روایت نموده بیهقی وغیره با سند صحیح از سائب بن یزید صحابی 

 خواندیم.بیست رکعت تراویح و وتر را می بن خطاب زمان عمر

َََن ا َعَُی هِّ  »س س نوشتند بیست رکعت تراویح  باآلخره عمل بر ؛یعنی «إكسََْكَ   و
برآن اتفاق واجماع  یافت، وخلفای راشدین وصحابه کراماستقرار واستحکام 

 نمودند.
خیال خود پنداشته هم  او را ای نظر به این عبارت ابن حجرعسقالنیباز عدّه
 [فرمایند:کنندکه]ایشان مینقل می

                                                 
 .٣/19٤مأقات:ـ  1
  .1/٣٥0الحاو) للفتاو):ـ  2
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ِس ه  ّللك » ِو  ا  ُن  ُی شيهة من يري ك  ُن عها:  ِهی  ّلل عنهنا  ان  و ْما ما 
ِ َة و و ع فإسناٍ  ُی  ّلل عُيه  ِمضان عش ين  هَيٌ  وقر عاِهها  وسَُل يصُی فی 

َاهك  ونهیْك  ُی  ّلل عُيه وسَُل  يري  عااشة هِّ   وِّی فی  وص ي ني مع   َا َ عََُلا ِبك
ًَ من   كها و ّلل  عَُل  1«.وي

در  روایت نموده که رسول اکرم ]ترجمه: امّا آنچه ابن ابی شیبه از ابن عباس 
با  فرمودند سندش ضعیف است و ادا  سه رکعت وتر بیست رکعت تراویح بارمضان 

از عائشه که در صحیحین آمده معارض است، در حالی کهاین حدیث عائشه
 تراست. واهلل اعلم[نسبت به دیگران آگاه ی رسول اهللاعمال شبانه

است  ی تراویح ازپیروان صادق امام شافعیدر مسأله حافذ ابن حجر
 اند.بیست رکعت تراویح متفق بوده وشوافع همواره بر

 نماید:نقل می ی امام رافعیامام موصوف؛به واسطه

ِ ًَة ويُْني فُْنا  ان فی  وُيُة  و او ة » إنْه  ُی  ّلل عُيه وسَُل  ُْی ِبوْنا:ك عش ين 
َُ عُيٌَل فَ  ي ا أن عافَ   «.عیكيك َاإجْنع  وْنا: فَُل و ج إويهَل ُث قاه من  وغرك خشك

بامردم دوشب بیست رکعت نماز ادا فرمودند، زمانی که شب  ] ترجمه:پیامبر
ها نیامدند وروز بعد به سوی آن سوم فرا رسید ومردم گرد آمدند، پیامبر

 را بجا آورید.[فرمودند:ترسیدم که برشما فرض شود و آنگاه نتوانید آن

ی برصحت آن همه «  ْهك مْف  عُی  »نویسداو پس از نقل این عبارت می
 2.محدثین اتفاق دارند

شود، ثابت می خواندن بیست رکعت تراویح پیامبر ،معلوم شد روایتی که ازآن
 به اتفاق محدّثین صحیح است. نزد حافذ ابن حجرعسقالنی

                                                 
 .٤/٣19البار):فتح ـ  1
 .1/٥٤0تلخيص الحبيأفی تخأیج احادیث الأافعی الکبيأ:ـ  2
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 :ـ  مسلد عالمه عبدالحی لکهنوی7

 ی فتاوی ایشان توجه فرمایید:به پرسش و پاسخی از مجموعه
خوانند و درحدیث صحیح از حنفیه بست رکعت تراویح سوای وتر میسؤال:

ِمضان وتفی     عُی إيری عش   » وارد شدهعائشه صدیقه ما  ان يکير فی 
 پس سند بست رکعت چیست؟ «ِ َةً 

محمول برنماز تهجد است که در رمضان  روایت عائشه صدیقهجواب: 
سند ودلیل برین محل  بر رکعت مع الوتروغیر رمضان یکسان بود و غالباع بعد یازده 

 گوید:آنست که راوی این حدیث ابوسلمه است درنیه این حدیث می
ِس َه  ّللك » د عناما قهَ  أن  ُی  ّلل عُيه وآوه وسَُلقاو  عااشة ِهی  ّلل عنها  فكُ ا  ای 

 1«.عا عكَ   قاه  ای عااشةاد إَن َعينَی عَأَناَمانك وت يناما قُهی
گفتند و حد صحاح ستّه به روایات ونماز تراویح درعرف آن وقت قیام رمضان می

صحیحه مرفوعه إلی النبیّ صلی اهلل علیه وآله وسلّم تعین عدد قیام رمضان مصرّح نشده 

ِمضان مات  ْهر فی »این قدرهست که  ِس ه  ّلل  ْهر فی  قاو  عااشة   ان 
   .»2 

 ]رضی اهلل عنهما[سنن بیهقی به روایت ابن عباسدر مصنف ابن ابی شیبه و لیکن

ِمضان مجاعًة عش يَن »  :وارد شده ِس ه  ّلل  ُی  ّلل عُيه وآوه وسَُْل يصُْی فی   ان 
ِو    وهيهكی فی سننه َسناٍ   ي  عن  وَّااب ُن يکير قاه   ان    ِ ًَة و و ع  و 

ِمضان َُ ن  ْلیاب ِهی  ّلل عنه فی شه   ِ َةيك م ن فی عهر عنُ   3«.ش ين 
بیست  :فرمایند کهبا تمام صراحت می در این عبارت موالنا عبدالحیّ لکهنوی

برتهجد  رکعت تراویح با سند صحیح ثابت است، و روایت مادرم عائشه صدیقه

                                                 
 ک ا رواه البخار) ومسلم.ـ  1
 رواه مسلم.ـ  2
 .٥9،٥8:ص) فتاو) موالنا عبدالحیّ لکهنو) مجموعهـ  ٣
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محمول است. ولی باوجود این، اسم بردن از او به عنوان کسی که قایل به هشت 
 .استرکعت تراویح است ازفهم بدور 

 نویسد:موالنای موصوف در کتاب دیگری می

ِ ًَة فی  وَّت وي ك سْنٌة ماؤََ رٌ ؛ ْلنْه ِا و شب عُيه  ْلُفاء و إن » إكَن َمن َ  عكش يَن 
ی ي  شب عُيه  ونهیُّ  ُی  ّلل عُيه وآوه وسَُْل و قر سه  أَن ساَنَة  ْلُفاءك  يضًا ت م 

ٍون إُثك َتِلك  وَّْنةك  ونه يْةكَ َفَنن إ ْفی عُی ُانك  اعْها ك و َتِ ها آٌُث وإن  ان إُه 
ئَ  ع عيهها عُی سهي   وكيا: فك   عش ون  يئًا وَّت ه سْنَة  ْلُفاءك وإن شك ِ َات  يٌ نا ماَّك
ِ ًَة ِْا و شب عُيه  ْلُفاءا  و  شرون و ا ُّ ما و شب عُيهك  ْلُفاءا ساْنٌة مؤْ رٌ َ ُث َعضاَنها 

ِ ًَة َيُث َتِ هاَ ومكْرمات هِّ   وكيا: مع َأَن  ْ  س ْنة  مؤْ ر   ََيُثكا َتِ ها فينْهع عش ون 
 1«.قر   هْناها فی  ْل  ه  وَّاُكةك 

باشد؛ زیرا خلفای راشدین برآن بیست رکعت تراویح سنت مؤکده می ترجمه:
مداومت نفرمودند. وقبالع گفته شدکه سنت  اند، گرچه رسول اکرممواظبت نموده

خلفای راشدین نیز واجب اکتباع وتارک آن گنهکار است، اگرچه گناه آن نسبت به 
تراست، لرا هرکه برهشت رکعت اکتفا وبسنده کم گناه تارک سنت رسول اکرم

است. واگر خواستی ترتیب ؛ زیرا او سنت خلفای راشدین را ترک نمودهکردهکند، بد
ی اولی:[ خلفای راشدین گونه بگوی:]مقدمهرا به شکل مقدمات قیاسی بفهمی این آن

ی دوّم:[ وچیزی که خلفای راشدین بربیست رکعت تراویح مواظبت نمودند.]مقدمه
سنت مؤکده است.]نتیجه:[ پس بیست رکعت تراویح سنت  برآن مواظبت کرده باشند،

ت مؤکده گنهکار است، لرا تارک مؤکده است.س س این را اضافه کن که: تارک سن
بیست رکعت تراویح نیز گنهکارخواهد بود. مقدمات این قیاس را ما در اصول سابقه 

 ایم.ثابت نموده

                                                 
 .209تحفة األ يار فی إحياءِ سنّة سيّدِاألبأار:صـ  1
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ی هشت رکعت وتارک اداکننده فرماید:می خوانندگان ]محترم[! موالنا عبدالحیّ لکهنوی
 :باشدمی رکعات دیگر گنهکاراست؛ زیرا بیست رکعت تراویح سنت مؤکده

ِ َات  يٌ نا َتِ اً وَُّْنةك  دؤ ر ك »  1«.َفناَؤٍْكیا ُانك 
ی هشت رکعت تراویح تارک سنت مؤکده )وگنهکار( ]ترجمه:[ فقط ادا کننده

 است؛ چراکه ترک سنت مؤکده گناه است.
است: بر نوشته« مؤطا امام محمّد»ی در حاشیه عالوه براین عالمه لکنهوی 

 2.باشدونماز تراویح سنت مؤکده میشده بیست رکعت تراویح اجماع 

 : ـ  مسلد عالمه انورشاه کشمیری8

خاتم المحدّثین عالمه انورشاه کشمیری قائل به بیست رکعت  خود امام العصر،
اهل سنت وجماعت( خارن ی هشت رکعت را از سواد اعظم) تراویح اند وادا کننده

 گوید:دانند، چنان که میمی

َات  و نانية وشَِّ عن  وَّ ٍ   ْلعهَل وجَ  ي ميهَل ِبوهرعةك فََُ َ » و ْما من إ ْفی ِبو  
 3«.َعاقكهََْها 
کسی که بر هشت رکعت اکتفا نموده واز سواد اعظم جدا شود وآنان را به  ؛یعنی

 بدعت متهم کند، درمورد سرانجام خویش بیندیشد.
 نویسد:اضافه برآن می حضرت انورشاه

ِ ًَة فی  وَّت وي  وإويهك مجهِ  » ََق ْك من عش يَن  َُِةك ِبك ی يك   يٌر مكَن  ْلانةك  ْل
ِ َات  ساْنٌة مؤْ رٌ  و نْی عش َ    وص اُةك ِهی  ّلل عنهَلَ وقاه  ُن  ِنام  إكَن ُانيَة 

سْنَة  ِ ًَة مَّْ ْهٌةَ وما قاه ُِّ   يٌر. أق ه  إكَن سْنَة  ْلُفاء  و  شرين  يضًا يٌ نا 

                                                 
 ) ملتان.دادیه) ام) مکتبه،مطبوعه1/1٣1حاشيه هدایه :ـ  1
 .[ 1/2٧٤ـ ] التعليق الممجّد علی المؤطا لإلمام محمّد:  2
 .181/ ٣فيض البار) شأح صحيح بخار): ـ  ٣
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فی  ت  ه إكَن  وَّاَنَة سْنة  ْلُفاء وسْنْها عُيه  وََّم وقر  َ  فی  وكَنا  وش يَةك؛
ِوا  ْلعهَل   َري  عُيٌَل َُّنْی وسْنةك  ْلُفاء  و  شرين  دهرينيَ فيٌ ن فَ   وفا

ِةه  ّلل  ْن  عَن عن ِخانيةك   َسَلَه  ُ ي س   ِب ينيفَة  َش ين  يضًا ساْنًة... ففی  وْاَت  ُ
ِةه  ّلل  ما ان عن  مهْرعًا  ی  ِ ًَة ه   ان وه عهٌر منه عُيه  وََّم  قاه  ُ ينيفة 
ِ ًَة تُْر وه من  ن يٌ ن وه   ٌ  منه عُيه  وَُه يٌ ن وه عهٌر فرَه عُی عش ين 

ِ َةً   1«. وََّم... وإسْكْ   ْلم  عُی عش ين 
 تر از بیست رکعت است،کمکه تراویح  ی اربعه نگفتهترجمه: کسی از ائمه

اند، وآنچه ابن همام گفته که نیز به همین جهت گراییده ی کرام ر صحابهوجمهو
مستحب است، سخنی است که  هشت رکعت سنت مؤکده ودوازده رکعت دیگر

 باشد(.از تفردات ابن الهمام می ؛کسی دیگرنگفته)یعنی
وسنت  رسول اکرمنیز سنت شریعت است؛ زیرا سنت  سنت خلفای راشدین

سنت مرا وسنت خلفای » سنت است واین درحدیث صحیح آمده که خلفای راشدین،
 [ سنت است.نیز وعمل فاروق اعظم]« ی مرا الزم بگیریدراشدین وهدایت یافته

 از امام ابوحنیفه مرکور است: امام ابویوسف« فتاوی تاتارخانیه»در 
را از اعالم فرمودندآیا علم آن عمرپرسیدند: بیست رکعت تراویحی که حضرت 

)معاذ اهلل( مبتدع نبودند،  فرمودند: حضرت عمر یافته بودند؟ ابوحنیفه پیامبر
کند که اصل است، این خود داللت میشاید نزد ایشان علم آن وجود داشته ؛یعنی

یافته بیست رکعت استقرار  ثابت است وتراویح بر بیست رکعت تراویح از رسول اهلل
 است.

 :ـ  مسلد موالنا اشفاق الرحمن کاندهلوی9

 فرماید:نیز قائل به بیست رکعت تراویح است، او می موالنا اشفاق الرحمن

                                                 
 .1/100،99العأف الش ) علی هامش التأم ):ـ  1
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ِْج ها  ُنا عهر و ْك َْلَن جا ُّ  د وایت نٌج فی أَنَأَها  ان  عش ين »  و وهاه عنری ما 
 1«.ِ َةً 

اند، مرجوح است؛ زیرا ترجیح داده[ ]ترجمه:[ نزد من سخنی که ابن عبدالبر]
 اغلب روایات تصریح دارند که تراویح بیست رکعت است.

ت بویژه احناف را قائل به هشت از دالیل باال واضح گردیدکه علمای اهل سنّ
ی علمای احناف )کثّر اهللُ سوادهم( اجماع است، همهرکعت گفتن کمال بی انصافی

آورند. خداوند ما را بر نقش قدم جا می هیح ببیست رکعت تراو امت را پریرفته و
 ها گامزن کند.آن

  

                                                 
 .98کشف ال طاء حاشيةُ مؤطا امام مالک:صـ  1
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 مسایل وتر

اهل سنت با اندکه به هرقیمت باید ای از مردم گویا قسم خوردهازشانس بد! عدّه
ای که عقاید باشد یا مسایل، ایشان باید راه جداگانهبنمایند، چنان مخالفت وجماعت

عالمت  ترین مسایل نمازانتشار وافتراق بین مردم در مهم بویژه ایجاد درپیش گیرند،
خاصق این گروه از مردم است؛ یک شمردن تهجد وتراویح در رمضان، پافشاری 

 برهشت رکعت تراویح، واختالف در موارد زیر در خصوص وتر:

 ن حکم وتر؛1 

 ن تعداد رکعات وتر؛2

 ن کیفیت وتر)دوتشهد بایک سالم(؛3

 ن الفاظ قنوت؛4

 ن قنوت قبل الرکوع؛ 5

 ها به وقت قنوت؛ن برداشتن دست 6

از این جهت الزم دانستیم که همراه تراویح، مسایلی از وتر را که این عدّه، با امت 
ی ت وجماعت را با ارایهاند نشاندهی نماییم واضافه برآن موقف اهل سنّاختالف نموده

 مالحظه فرمایید.دلیل تقدیم کنیم، لرا مباحث مفصّل و مدلل را 

در مورد تعداد رکعات وتر، دالیل ایشان مستقالع در بحث متصل با این  تذکر:
 است.بحث، به نقد وبررسی گراشته شده

 ـ حکم وتر:1

بر این ادعا احادیث صحیحه، مرفوعه،آثارصحابه  نه فرض و وتر واجب است،
 وتابعین وجود دارد.
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 احادیث مرفوعه و وجوب وتر:

َََُل َعْن َعهْ ـ 1 َُْيهك َوَس َِسا َه  ّللَك َ َُى  ّللا َع َْ ا  رك  ّللَك ُْنك ُأاَ ْيَرَ َ َعْن َأُكيهكَ قَاَه  کَك
َنا»يَأكا ها   َُْيَف مك ثً «  ْو كعْأ ا َي ٌَّ َفَنْن َیْ يا عكْ  فَأ  1.قَاَوها  ََ

کند که او از از پدرخویش روایت می حضرت عبداهلل بن بریده ترجمه:
« نماز وتر حق است وهرکه وتر نخواند از ما نیست»فرمود: شنید که می خدارسول

 این جمله را سه بار تکرار فرمودند.
 2.امام حاکم این روایت را صحیح گفته است فایده:

َِسا ها  ّللَك َ َُى  ّللا  َعنن 2 َََُل  َعْهرا  ّللَك ُْنا ُأاَ ْيَرَ َ َعْن َأُكيهكَ قَاَه  قَاَه  َُْيهك َوَس َع
َنا» َُْيَف مك  3«. ْو كعْأ ا َي ٌَّ َفَنْن َیْ يا عكْ  فَأ
َََُل  ن 3 َُْيهك َوَس َِسا ها  ّللَك َ َُى  ّللا َع َ قَاَه  قَاَه  ِكعْك عْأ ا َي ٌّ  ْو ك »َعْن َأكك أَيُّ َب  ْْلَْنَصا

 4«.َعَُى را ْك ماَُّْكَل  
  5«. ْو كعْأ ا َي ٌّ َعَُى را ْك ماَُّْكَل  »قَاَه  َعن َعهرك ّللك َعنك  وَنهكیْك ـ 4

 ترجمه: نماز وتر برهر مسلمان حق]واجب[ است.

ْك َ َُى   ََعْن َأكك أَيُّ بَ ن  5 َََُل قَاَه َعنك  وَن ك َُْيهك َوَس بٌ »ّللا َع  6«. ْو كعْأ ا َي ٌّ َو جك

َََُل   ـ 6 َُْيهك َوَس َِسا ها  ّللَك َ َُى  ّللا َع َكير َ قَاَه  قَاَه  وكعْ ك ك أَْو َمْن ََنَم َعْن »َعْن َأكك َس
ُْياَصُْكهك إكذَ  َأْ َهَ  أَْو ذََر َ ا  َ فَأ يَها  7«.نَّك

                                                 
 ، باب فمم لم یوتأ.1/208سنم ابی داؤد:ـ  1
 .2/112، نصب الأایه:1/٣٧1القدیأ:فتح ـ  2
 .2/19٧، مصنف ابم ابی شيبه:1/609مستدرک حاکم:ـ  ٣
 .1/208ابوداؤد:ـ  ٤
 .16٣٧،حدیث شماره:٥/6٧مسند بزار:ـ  ٥
 ، باب الوتأ.28٣دارقطنی:صـ  6
 .1168،حدیث شماره:1/60٤مستدرک حاکم:ـ  ٧
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هرکه از » فرمودند: خداگوید: رسولمی ترجمه: حضرت ابو سعید خدری
 ]قضای[را فراموش کند زمانی که بیدارشد ویا بیاد افتادادای وتر بخواب رود، یا آن

 .«را بخواندآن

ُّ  ن 7 َُْيَنا  وَن ك َ قَاَه  َخَ َج َع َََروكعْك ِكَجَة ُْنك ياَِّ فََة  ْو َََُل  -َعْن َخا َُْيهك َوَس  -َ َُى  ّلَلا َع
ْاَْل فكيَنا  فَأَكاَه  "إكَن  ّللََ  َُها  ّلَلا َو ََ َ َج َََلك   ْو كعْأ ا ْاَْل مكْن ةاا ك  وَن َِكَ  َخْ ٌ َو    ََ َقْر َأَمرَراَْل ُكَص

ُاَع  ْوَفْج ا  َكَشاءك إكَِب َأْن َيْی ََ ك  ْو  1".َُأنْيَ َ 
نزد ما تشریف  گوید: باری رسول اهللمی ترجمه: حضرت خارجه بن حرافه

شتران  خداوند نمازجدیدی بر نمازهای شما اضافه نموده که از» آورده و فرمودند:
 است.است، خداوند ]وقت[ آن را بین نماز عشاء وفجر قرار دادهسرخ رن  بهتر

َََُلَ قَاَه   ـ 8 َُْيهك َوَس َ َ َُى  ّللا َع َكير َ َأَن  وَن ك  2«.َأْوعك او  قَأْهَ  َأْن عاْصهك ا  »َعْن َأكك َس

قبل از فجر » فرمودند: خداگوید: رسولمی حضرت ابوسعید خدریترجمه: 
 «.وتر بخوانید

ِس ها  ّلل  ُی  ّلل عُيه وسَُل  ن 9 َأْوعك او  اَی َأْهَ  »َعن َعُكیْ  ِهی  ّلل عنه قاه  قاه 
  3«. ْوكاْ آنك 

 .«ای اهل قرآن! وتر بخوانید»فرمودند: حضرتآن ترجمه:
در پرتو روایات مرکوره که برترک وتر، وعید وسختی]وارد شده[ ومزید  فایده:

ی برآن گفته شده کسی که وتر نخواند ازما نیست، و دستور دادن امت به وسیله
باشد، عالوه برآن الزم بودن ی امر دلیل روشنی بر این است که وتر واجب میصیغه

 قضای وتر دلیل مستقل دیگری بر وجوب آن است.

                                                 
 .1168جامع التأم ): باب الوتأ]حدیث شماره:ـ  1
 .1/28٥مسلم: صحيحـ  2
 .1/20٧، سنم ابی داؤد:60جامع التأم ):صـ  ٣
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تحت حدیث قضا وتر  دیث موالنا محمّد زکریا کاندهلویشیخ الح ه:فاید
نویسد: از این حدیث واضح گردید که قضای وتر واجب است، و وجوب قضا فرع می

 1.باشدمی ادا وجوب

 و وجوب وتر: آثار صحابه 

َِجاٌ  إكَوی َعُكیْ  فَأَكاَه  إكنْكی َّنك ا َو ن 1 ي ا  و كع َ َعن َأُكی َم ََیََ قَاَه  َجاَء  يْْی  َنَّك
ََ   وَشنفا َ فكاه  َُ  2«.إكَذ   سَْيَكهَ  و ذََ  َت َفَص ْك »َب

وعرض نمود: ای امیر المؤمنین! )اگر(  آمد ترجمه: شخصی نزد حضرت علی
که آفتاب طلوع نماید)چه کار کنم؟( فرمود: ا فراموش کنم تا اینرو وتر  بخوابممن 

 را ادا کن.افتادی آنزمانی که بیدار شدی و یا بیاد 
َ  ن 2 َِأيَ  َو  َّنك َِجا   َأ َهَ  َو َی يا عك  قَاَه  َأ  َعن َوَُأَ َ  قَاَه  َسلَو ا  َُن عاَنَ  َعن 

َ أَوَيَف َ نَ  عاَصُْكی  َ لَنَها يَأكا ها  يا عك ا   3.َعنك  وَفج ك َيَْی َعیُاَع  وَشنفا
در مورد شخصی که بدون  گوید: از ابن عمر می بره حضرت و ترجمه:

فرمایی اگر به وقت نماز فجر پرسیدم. او فرمود: چه می کند،خواندن وتر صبح می
خوانی؟ بخواب روی وبعد از طلوع خورشید بیدار گردی آیا )قضای (نمازت را نمی

 گویا فرمود : وتر را بخواند.

بٌ ن 3 ی أَيُّ َب قَاَه   و كع ا َي ٌّ أَو َو جك  4.َعن ُ 
فرماید: وتر حق است یا فرمود: وتر [ میترجمه: حضرت ابو ایوب ]انصاری 

 واجب است.

                                                 
 .1/٤٣2اوجز المسالک:ـ  1
 ، باب مم قال یوتأ و إن اصبح وعليه قضاءه.2/192مصنف ابم ابی شيبه:ـ  2
 .٤،حدیث شماره:2/191مصنف ابم ابی شيبه: ـ  ٣
 .٣، باب الوتأ واجب، حدیث شماره:2/19٧مصنف ابم ابی شيبه:ـ  ٤
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 و وجوب وتر: آثار تابعین

ٌْبـ 1 َ قاه  و جٌب  و ع  وی يا  1.عن َماهر 
 فرماید: وتر واجب است، فرض نیست.می ترجمه: امام مجاهد

ٍا إكوَيهك إذ  نَّین 2 ََا  2.َعن بَاو:  قاه   و ع ا و جٌب يأا
ه اگر فراموش شود]زمان ب فرماید: وتر واجب است،[ میترجمه: امام طاوس]
 یاد افتادن[ حتماع قضا کند.

 و وجوب وتر: اقوال فقهاء 

 3.وتر واجب است ،«هاَ  و جبٌ  »فرمایدمی ن[ امام اعظم1]
 :، مالک ابن انس هامام دار الهجرن[ 2]

ٍْكَب و ان ج يًة فی شهاٍعهك   4.من ع  ه أا
شود، وموجب جرح در شهادتش ترک کند، تأدیب می ترجمه: هرکه وتر را

 د.شومی
 :امام احمد بن حنبلن[ 3]

ِج  س ء تينهغی أن عكه  وه شهاٍ   5.من ع ل  و ع  عنرً  فه  
اش است وشایسته نیست که گواهیی وتر به عمد، انسان بدیترجمه: ترک کننده

 پریرفته شود.

 6.َأمجع  دَُّن ن عُی أْن  و ع  ي  و جبٌ : امام حسن بصری ن[ 4]
 اند که وترواجب است.ترجمه:مسلمانان اتفاق نموده

                                                 
 ، باب الوتأ واجبٌ.٤٥9٥،96، حدیث شماره:1/٣88مصنف عبدالأزاق:ـ  1
 .٤٥98مصنف عبد الأزاق: حدیث شماره:ـ  2
 .2/٤٤1اوجز المسالک: ـ  ٣
 .2/٤٤2اوجز المسالک: ـ  ٤
 ، فصلٌ الوتأ غيأ واجب.2/٣٥9الم نی البم القدامة الحنبلی:ـ  ٥
 .2/٤٤٤اوجز المسالک:ـ  6
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 ؛ب، استاد امام شافعی یعنیعالوه بر این امام ابراهیم نخعی، امام سعید بن مسیّ
بن عبداهلل بن مسعود، امام ضحّاک، امام  یوسف بن خالد، امام سحنون، امام ابوعبید

 1.اند که وتر واجب استقائلو... اصبغ
  است.اند که ترک وتر جایز نیست، این نیز دلیل وجوب آنبراین مطلب متفقهمه 

 ـ تعداد رکعات وتر:2

وتر سه رکعت است و در این زمینه احادیث مرفوعه وصحیحه، آثار صحابه و 
 نماید.تابعین و اقوال فقهاء داللت می

 احادیث مرفوعه و تعداد رکعات وتر:

ِس ه  ّلل  ُی  ّلل عُيه وسَُل فی »اـ  عن عااشة ِهی  ّلل عنها  ي   ان   َ  
َُِاً  ِ ًَة يصُْی أ ِمضان وتفی     عُی  يری عش    ِمضان قاو   ما  ان يکير فی 
ْن ُث  ِ َات تعَّله عن يَّنهْن وبِ  ُِع  ْن ُث يصُْی   فَ عَّله عن يَّنهْن وبِ 

 2«.يصُْی  َثً 
پرسیده شد،  خدادر مورد کیفیت نماز شب رسولعائشهحضرت  ترجمه:
کرد. چهار در رمضان وغیر رمضان بیش از یازده رکعت ادا نمی فرمود: پیامبر
نمود ازحسن وطول آن م رس،س س چهار رکعت ادا می نمود از حسن رکعت ادا می

 و طول آن م رس وس س سه رکعت ادا می فرمود.
یک سالم ادا می  با را سه رکعت وتر شودکه آنحضرتمیاز این روایت معلوم 

 فرمود.

                                                 
 .2/٤٤٣اوجز المسالک:ـ  1
 ، باب قيام النبی بالليل فی رمضان.1/1٥٤صحيح بخار):ـ  2
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 «باب کیف الوتر بثالث»،تحت عنوان1/248«سنن نسائی»در ن امام نسائی2

ِس ه  ّلل  ُی  ّلل عُيه »: است کهرا آوردهحدیث مرفوع ام المؤمنین عائشه  ْن 
ِ َْی  و ع   «.وسَُل  ان تياََُّْل فی 

 وتر سالم نمی دادند. بردو رکعت حضرتآن ترجمه:
که عائشه که نزد امام نسائی مراد از حدیث مرکور حضرت شودمی این واضح از

 اند، خواندن سه رکعت وتر با یک سالم است.را تخریو نمودهبخاری ومسلم آن

ََ   تَيَفصك ا َُيَنهانَ » مرفوعاع روایت شده که:ن از عائشه3 )س س  «.ُثَا َأوعَأَ  ُكَ 
بر دو رکعت  ؛کرد(یعنیها فصل نمیخواند ودر میان آنسه رکعت می آنحضرت
 1.گفتسالم نمی

َِسا ها  ّللك » است که:ن چهارمین حدیث مرفوع از  ُمُّ المؤمنین عائشه 4 َ اَن 
َ تَ ياَُّْكَلا إكتَ فكی آخك كهكنَ    ََ  2«. ُی  ّلل عُيه وسَُل يا عك ا ُكَ 

 گفت.خواند ودرآخرشان سالم میمی سه رکعت وتر ترجمه: آنحضرت

َ َ اَن ن  5 ََات   َِ ََ ك  َِسا َه  ّللك  ُی  ّلل عُيه وسَُْل َ اَن يا عك اُكَ  َعن أاَُیْك ُنك َ َب  َأَن 
افك اوَن فكی  و َاوكَ ةك  ٌَ َُِْكَ   َْلعَُی وفكی  و َانكَيةك ُككا  اَی أَيأَُّها  و ُككا  يَكَ أا فكی  ْلاووی ُكََّهْك   سََل 

  3«.هاَ   ّللا َأَيٌر َو يَكنا ا قَهَ   و ُّ ا  ك 
سه رکعت وتر ادا  خدافرماید: رسولمی حضرت ابی بن کعب ترجمه:

ودر رکعت « کافرون»ی، در رکعت دوّم سوره« علی»یکرد، در رکعت اول سورهمی
 نمود.را قرائت می« اخالص»یسوّم سوره

                                                 
 .6/1٥6مسند امام احمد:ـ  1
 .608مستدرک حاکم:صـ  2
 .[٧٣٤]عمل اليوم والليلة للنسائی، باب ما یقول إذا فأغ مم وتأه ، حدیث شماره:ـ  ٣
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أَن  وَنهكَی  ُی  ّلل عُيه وسَُل َ اَن يَكَ أا فكی  ْلاووی من َعن عااكشَة ِهی  ّلل عنها ـ 6
افك اوَنََوفكی  َْ َُِْكَك  ْْلَْعَُىَوفی  و َانكَيةكَقاْ  اَی أَيأَُّها  ْو َ َوَسهْك ك  ْسََل  ْكَْابك َةك  ْو  و ع  ُكَفا ك

 1. و َاوكَ ةك قاْ  هاَ   ّللا َأَيرٌ 
در رکعت اوّل از وتر  اکرمگوید: رسول میترجمه: حضرت عائشه

رکعت سوّم  ودر« کافرون»ی ودر رکعت دوّم سوره«  علی»و« فاتحه»یسوره
 نمود.قرائت می را« اخالص»یسوره

َ قَاَه   ن7 َاَن »َعْن  ُْنك َعَها:  َُْي ك َُ َََُل ياَصُْك  مكَن  و َُْيهك َوَس َِسا ها  ّللَك َ َُى  ّللا َع َراَن 
َ َويا  ََات  ََ ك  ْوَفْج ك ََِر َََْنْيك قَأْهَ  َ  َِْر َ َوياَصُْك     ََ  2«. عك ا ُكَ 
درنماز تهجد هشت رکعت  فرماید: رسول اکرممی حضرت ابن عباس ترجمه:

 فرمود.خواند وس س سه رکعت وتر وقبل از نماز فجر دو رکعت ]سنت[ ادا میمی

َا ٍ  , قَاَه  ن 8 َََُل   َعْن َعْهرك  ّللَك ُْنك َمَّْ َُْيهك َوَس َِسا ها  ّللَك َ َُى  ّللا َع َُْي ك »قَاَه  وكعْأ ا  و
ََ ا  ْوَنْغ كبك  ِك َ  ٌ  َر كْع ك  وَنَها ََ  َ.»3 

وتر شب، » فرمودند: خدافرماید:رسولمی حضرت عبد اهلل بن مسعود ترجمه:
 [ نماز مغرب سه رکعت است.؛مانند وتر روز ]یعنی

َََُل  َعْن  ن9 َُْيهك َوَس َِسا ها  ّللَك َ َُى  ّللا َع ََ ك »َعااكَشَةَ قَاَوْ   قَاَه  ٌ  َرَ  ََ  ْو كعْأ ا َ 
 4«. ْوَنْغ كبك 

 ترجمه: نماز وتر مانند نماز مغرب سه رکعت است.

َْْنها  ن10 َُْيهك َوَسَََُلَ فَأ ْك َ َُى  ّلَلا َع َْهكيَ  عكْنَر  وَن ك ًَُة وك َُْ  أامْك  وَْي ِْسك َ  َرْيَ  َعْن َعْهرك  ّللَكَ قَاَه  أا
ٍِ   و ع .. ُي  وأ [ َفَصَُى َما َشاَء  ّلَلا أَْن ياَصُْك َ َيَت إكذَ  ران آخ   و ْك   1. خل يا عك ا ]فَأهَاَعْ  عكْنَر  وَن ك

                                                 
 جامع التأم )،باب ما یقأء فی الوتأ.ـ  1
 .[1٧0٧سنم نسائی، باب الوتأ،]حدیث شماره:ـ  2
 .[16٥٣،]باب[ الوتأ ثالث کثالث الم أب]حدیث شماره:28٥دارقطنی،صسنمـ٣
،]وک ا رو) عم ابم مسعود فی مؤطا مالک بأوایةِ ٧1٧0، حدیث شماره:٥/٣2المعجم األوسط للطبأانی:ـ  ٤

 .محمّد بم الحسم الشيبانیّ، باب السالم فی الوتأ[
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گوید: شبی مادرم را برای این  که کیفیت می ترجمه: حضرت عبداهلل بن مسعود
که مادرم شب را ی ایشان فرستادم، چنانرا بفهمد، به خانه نماز وتر رسول اهلل

ای که خداوند ]بیدارشد و[ به اندازه گوید:[پیامبردرآنجا س ری نمودند]وی می
اراده نمودکه وترش را  و پیامبر خواند،چون آخرشب شد،برایش خواسته بود نماز 

قل یاایها »ودر رکعت دوّم  «سبح اسم ربّک األعلی»ی بخواند در رکعت اوّل سوره
شد ودر رکعت سوّم  ی اولی نمود،س س بدون سالم بلندخوانده وقعده «الکافرون
ت و دعای که سوره تمام شد تکبیرگفرا قرائت نموده وهنگامی« اخالص»یسوره

وآنگاه تکبیرگفته وبه رکوع  قنوت راخواند وبه مقداری که منظورالهی بود، دعا فرمود
 رفتند.

 وتعداد رکعات وتر: آثار صحابه

َ   ّلَلا َعْنهاَ أَنَها قَاَه   ن1 َِهك َ »َعْن عاَنَ  ُْنك  ْْلَیَابك  بُّ َأّْنك عَأ َْر ا  ْو كعْأَ  ُك ََ   َما أايك
َََلك َوإكَن  ك   2«.ةاَْ   وَن

در عوض شتران سرخ رن ، ترک  ترجمه: من دوست ندارم که سه رکعت وتر را
 نمایم.

ََ   »َعْن َعْهرك  ْوَنُككك ُْنك عاَنْ  َ قَاَه   ـ2 َا ٍ  يا عك ا ُكَ   3«.َراَن  ُْنا َمَّْ
 خواند.سه رکعت وتر می ترجمه: حضرت ابن مسعود 

َأهَ نا ما يٌ ن » ّلل ُن مََّ ٍ  ِهی  ّلل عنه  عن عُكنة قاه   خ َن عهرن 3
ِ َات    4«. و ع  َ  

                                                                                                                     
 .٧٤2شماره:،حدیث 9٣٤اإلستيعاب البم عبدالبأّ:صـ  1
 .1٤9مؤطا امام محمّد:صـ  2
 ، باب فی الوتأمایقأء فيه.٥، حدیث شماره:2/199مصنف ابم ابی شيبه:ـ  ٣
 ، باب السالم فی الوتأ.1٥0مؤطا امام محمّد:صـ  ٤
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به ما گفت: حد اقلّ  گوید: حضرت ابن مسعودمی حضرت علقمه ترجمه:
 وتر سه رکعت است.

ََ   ن 4   1.عن   ذ ن َأَن َعُكيْاً  اَن يا عك ا ُكَ 

 کرد.حضرت علی کرّم اهلل وجهه سه رکعت وتر ادا می ترجمه:

َير  َعن  ََنف  ِهی  ّلل عنه قَاَه ن  5 ََ ك » َعن ةا ََات  وَ اَن يا عك ا ُكَ   َِ ََ ا   و كع ا َ 
ََات    َِ.»2  

]نیز[ سه رکعت  فرمود: وتر سه رکعت است، خود اومی حضرت انس ترجمه:
 خواند.وتر می

 وتعداد رکعات وتر: آثار تابعین

 3.ُ َ   عن سَير ُن جه  أنْه  ان ي ع  ن 1
 خواند.سه رکعت وتر می ترجمه:حضرت سعید بن جبیر

 4. َ ٌ  عن عُكنة قاه   و ع ن 2

 گوید: وترسه رکعت است.می [] حضرت علقمه ترجمه:
 گفت: می وبکر صدیقی حضرت ابن  حضرت قاسم بن محمّد بن ابی بکر، نوه3
َِأَيَنا أاَنساً منِّا  ٍِ نا ي ع ون ُ َ   »  5«.و 

ادای سه رکعت  ترجمه: از زمانی که ما به درک وفهم رسیدیم مردم را بر
 .(کندوتریافتیم.)عمل صحابه کرام و تابعین را نقل می

 1.عن مٌ  ه أنْه  ان ي ع  ُ َ   ن 4
                                                 

 .٤/٥12مصنف ابم ابی شيبه:ـ  1
 ، باب الوتأ.1/206سنم طحاو):ـ  2
 .18، حدیث شماره:2/19٤مصنف ابم ابی شيبه:ـ  ٣
 .1٣،حدیث شماره:2/19مصنف ابم ابی شيبه:ـ  ٤
 ، باب ما جاء فی الوتأ.1/1٣٥صحيح بخار):ـ  ٥
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 خواند.نیز سه رکعت وتر می امام مکحول ترجمه:

َُی فرماید: می ن حضرت حسن بصری 5 ٌََ َ تَ َأمَجَع  داَُّكنا َن َع َأَن  و كعَ َ 
 2.ياََُّْكَلا إكتَ فكی آخك كهكنَ 

ودرآخرش سالم گفته  اند بر این که وتر سه رکعت است،اهل اسالم متفق ترجمه:
 شود.می

 وتعداد رکعات وتر: اقوال فقهاء

ََات  : ن امام اعظم1  َِ ََ ا   ،25/105.)تفسیر کبیرللرازی:قاَه ُك اجا بك  و كع ك َ 

نَي  اَّا نَ فَ »یتحت آیه« روم»یسوره  3«.َّاهَ اَن  ّللك يك
 وجوب سه رکعت وتر است. ترجمه: مرهب امام ابوحنیفه

َنی  و كع ك : ن امام مالک بن انس2 ََ ٌ  أٍَ  َ.4 
 تر از سه رکعت نیست.وتر کم ترجمه:

َر ً :ن امام سفیان ثوری3 ًََة َو يك  َِ  5.إكنَها تََيصك ُّ  و كع ا 
نقل نموده که  از امام سفیان ثوری «عمدة القار)»در عالمه عینی ترجمه:

 6.وتر تک رکعتی درست نیست
 ـ کیفیت وتر:3

احادیث صحیحه  تشهد ویک سالم ادا کرده شود، که با دواست  کیفیت وتر این
 مرفوعه،آثار صحابه واجماع براین داللت دارند.

                                                                                                                     
 .18، حدیث شماره:2/19٤مصنف ابم ابی شيبه:ـ  1
 .1/122، نصب الأایه:2/29٤مصنف ابم ابی شيبه:ـ  2
 .[1٧ـ ]روم: ٣
 ، باب االمأبالوتأ.110مؤطا امام مالک:صـ  ٤
 .٥6٥فقه سفيان ثور):صـ  ٥
 ٧/٤ـ عمدة القار): ج 6 
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 شده است که:مرفوعاع روایت  ن ازحضرت ابی بن کعب1

َََُل يَأْكَ أا  ك  ْو كْع ك ُكََّهْك ك » َُْيهك َوَس َِسا ها  ّللَك َ َُى  ّللا َع َْب  قَاَه  َراَن  َعْن أاكَْك ُْنك َر
افك اوَنَ َو ك  و َاوكَ ةك ُككاْ  هاَ    َْ ََةك  و َانكَيةك ُككاْ  اَی أَيأَُّها  ْو َُىَ َو ك  و َْر َُِْكَك  ْْلَْع ّلَلا َأَيٌرَ  ْسََل 

  1«.َوَت ياََُّْكَلا إكَت  ك آخك كهكنَ 
سه رکعت وتر ادا  خدافرماید: رسولمی ترجمه: حضرت ابی بن کعب

ودر رکعت « کافرون»ی، در رکعت دوّم سوره« علی»یکرد، در رکعت اول سورهمی
 نمود.را قرائت می« اخالص»یسوّم سوره

ََات  تَ مرفوعاع روایت نموده است که: ن حضرت عائشه2  َِ ََ ك  ُثَا َأوعَأَ  ُكَ 
  2.يَفصك ا فكيهكنَ 
ََ   است:ن حدیث مرفوع عائشه 3 َِسا ها  ّللك  ُی  ّلل عُيه وسَُل يا عك ا ُكَ  َ اَن 

 3.َت ياََُّْكَلا إكتَ فكی آخك كهكنَ 
 گفت.فقط درآخر سالم می فرمود، وسه رکعت وتر ادا می ترجمه: پیامبر اکرم 

َ  َوَهَِّ  وكع ا َأمك ك  داؤمكنكنَي عاَن َ : کندس س امام حاکم اضافه می تذکر: ُنك  ْلَیَابك
 4.َوَعنها َأَخَِّ ا َأه ا  دَركيَنةك 

باشد، واهل مدینه این عمل را می ]ترجمه:[ این وتر امیر المؤمنین عمر بن خطاب
 اند.از وی اخر نموده

َِسا ها  ّللك  ُی  ّلل عُيه وسَُل عن ـ 6 ِهی  ّلل عنه قَاَه  قَاَه  ِكیْك  َكيرك  ْلار َأُكی َس
 5«.َتَفصَ  فكی  و كع ك »

                                                 
 .1/2٤8سنم نسائی:ـ  1
 .2٥101، شماره:6/1٥6مسند امام احمد:ـ  2
 .1/608مستدرک حاکم:ـ  ٣
 [11٤0، حدیث شماره:1/٤٤٧ـ ]المستدرک للحاکم: ٤
 .1/٤02جامع المسانيد:ـ  ٥
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 وتر فاصله فرمودند: در گوید: رسول اهللمی حضرت ابوسعید خدری  ترجمه:
 )سالم( وجود ندارد.

َِسا ها  ّللك ن 7  ُی  ّلل عُيه وسَُل َت ياََُّْكَلا َعن َعااكشَة ِهی  ّلل عنها قَاَو   َ اَن 
َََْنيك  ْلاووََينيك مكَن  و كع   1.ك فكی  و َ 
رکعت اوّل وتر   در دو خداکندکه رسولروایت میترجمه:حضرت عائشه

 گفت.سالم نمی

ْك َ َُى  ن 8 ًَُة وكَْهكيَ  عكْنَر  وَن ك َُْ  أامْك  وَْي ِْسك َََُلَ َعْن َعْهرك  ّللَكَ قَاَه  أا َُْيهك َوَس  ّلَلا َع
[  ُی  ّلل عُيه و سَُل َفَصَُى َما َشاَء  ّلَلا َأْن  ْك فَأَْْنهاَ  َرْيَ  يا عك ا ]فَأَهاَعْ  عكْنَر  وَن ك

ِ ٍ  و ع ...                                                                        2الخياَصُْك َ َيَت إكَذ  ران آخ   وُي  وأ
گوید: شبی مادرم را برای این  که کیفیت می ترجمه: حضرت عبداهلل بن مسعود

که مادرم شب را درآنجا ی ایشان فرستادم، چنانرا بفهمد، به خانه نماز وتر رسول اهلل
برایش خواسته ای که خداوند ]بیدارشد و[ به اندازه گوید:[پیامبرس ری نمودند]وی می

اراده نمودکه وترش را بخواند در رکعت  و پیامبر بود نماز خواند،چون آخرشب شد،
خوانده  «قل یاایها الکافرون»ودر رکعت دوّم  «سبح اسم ربّک األعلی»ی اوّل سوره
را قرائت « اخالص»یس س بدون سالم بلندشد ودر رکعت سوّم سوره ی اولی نمود،وقعده

ه سوره تمام شد تکبیرگفت و دعای قنوت راخواند وبه مقداری که کنموده وهنگامی
 وآنگاه تکبیرگفته وبه رکوع رفتند. منظورالهی بود، دعا فرمود

 و کیفیت وتر: آثار صحابه

َعن  ُنك عاَنَ  ِهی  ّلل عنهنا قَاَه  قَاَه  وَنهكیُّ  ُی  ّلل عُيه وسَُل  ُ    دغ بك ن 1
ِكَفََلوعك او  َ ُ    وُي ك وكع ا   1. وَنَها

                                                 
 ، کتاب الوتأ.1/60٧مستدرک حاکم:ـ  1
 .٧٤2شماره:، حدیث 9٣٤اإلستيعاب البم عبدالبأّ:صـ  2
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فرمودند: مغرب وتر روز  روایت است که رسول اکرم ترجمه: از ابن عمر 
 است، لرا وتر شب را بخوانید.

گونه که نمازمغرب با دو تشهد ویک سالم است، نماز وتر نیز همان ؛یعنی تذکر:
 باشد.دارای دو تشهد ویک سالم می

ماَُّكَل  قَاَه  َسلَو ا عهَر  ّللك ُنك عاَنَ  ِهی  ّلل عنهنا َعنك  و كع كَ َعن عاكَهَة ُنك  ن2
َ قَاَه َ َرقَ َ َأو َأيََّن َ  ََ ا  دَغ كبك َََل َ  ِك  قُا ا  نَأ ِا وكعَ   وَنَها  2.فَأَكاَه  َأ عََ ك

 در مورد وترپرسیدم، گوید: از ابن عمر حضرت عقبه بن مسلم می]ترجمه:[ 

«  يَّن َ »شناسی؟ گفتم: آری، نماز مغرب. او به منروز را میفرمودند: وتر 
 گفت. «َ َرق َ »ای

  

 اجماع امت و کیفیت وتر:

ٌََ َ تَ ياََُّْكَلا إكتَ فكی آخك كهكنَ ـ 1 َّنك َأمجََع  داَُّكنا َن َعَُی أََن  و كعَ َ   3.َعنك َ 
درآخرش سالم گفته  و اند بر این که وتر سه رکعت است،اهل اسالم متفق ترجمه:

 شود.می

َا   َأَن  و كع َ ـ 2 ٌََ  َت يََُّْل إتَ فكی آخك كهكنَ  َقر َأمَج  َ.4 
 اند که وتر سه رکعت با یک سالم است.]علما[ بر این اجماع نموده ترجمه:

 
 

    

                                                                                                                     
 .2/٤01مصنف عبدالأزاق:ـ  1
حدیث  ٣/٣8،السنم الکبأ) للبيهقی:166٧، حدیث شماره:1/2٧9ـ ]شأح معانی اآلثار للطحاو)، باب الوتأ:  2

 .[٥٤٥٤، حدیث شماره:٤/٥٧، معأفة السنم واآلثار، باب الوتأ: ٤٧91شماره: 
 .1٧٧، شماره:2/19٤مصنف ابم ابی شيبه:ـ  ٣
 ، باب الوتأ.1/20٧طحاو):ـ  ٤
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 تشهد در رکعت دوّم وتر:

َِسا ها  ّللك ن 1 َيََّْفْك ا   ّلل عُيهك وَسَُْل ُی َعن َعااكشَة ِهی  ّلل عنها قَاَو   َ اَن 
َََْنيك   َِ ََاَونكنَي... وََ اَن يَأكا ها فكی  ا ْك  َِبْك  و ك  ََنر ّللك  وْصُ َ  ِبوٌْْهك ك و  وككَ  ءَ  ِبك

ْية...   1.الحدیث وَْ ك
قرائت  نمازش را با تکبیر و  اکرمگوید: رسولمیحضرت عائشه ترجمه:

َِبْك ﴿را با  َك  َْنرا ّللك َْ ََاَونكنيَ   فرمود: در هر دو رکعت تشهدی نمود، ومیآغاز می  ْو
 است.

َ َوََنَْنرَ ن 2 َْ ْك َََْنْيك َ ْ َ َأْن ناََّهْكَ  َونا َِْر ِكع َما نَأكا ها  ك را ْك   َعْن َعْهرك  ّللَك قَاَه  راَنا َت َنْر
َََُل عَ  َُْيهك َوَس ََْرُتاْ  ك  ََُِأَناَ َوإكَن ُماََنًر  َ َُى  ّللا َع َهاَ فَأَكاَه  " إكَذ  قَأ َََُل فَأَ  عكَ   ْْلَْ ك َوَخَ   ك

 ُّ َُْيَك أَيأَُّها  وَن ك ما َع ََ َ  وََّ َك َو وَصََُ  تا َو ویَيْكَهاتا َياتا ّللك َََْنْيكَ فَأكا وا     وَْ ك َِْر َوَِْةَةا را ْك 
َُْيَنا َوعَ  ما َع ََ َككنَيَ َأْشَهرا َأْن َت إكَوَه إكَت  ّلَلَا َوَأْشَهرا َأَن  ّللَك َوَُأ ََراعاهاَ  وََّ ٍك  ّللَك  وَصا َُى عكَها

 2.«ُماََنًر  َعْهرا ا َوَِسا واها 
دانستیم بعد از هر دو گوید: ما نمیمی حضرت عبد اهلل بن مسعود ترجمه:

خویش را ستایش گفتیم و خدای که تسبیح و تکبیر میرکعت چه بگوییم، جز این
ها را به ما آموزش داد وفرمود: هرگاه آغاز وانجام خوبی کردیم، حضرت محمّدمی

 الحدیث.  وْ يات ّلل...: رکعت نشستید، بگویید بر دو

َِسا هك  ّللك َ َُى  ّللا ن 3 َ َعْن  َََها:ك َََُل قَاَه  َعنك  ْوَفْض ك ُْنك  ْو َُْيهك َوَس ََ ا َمْ َن » َع  وَص
َََْنْيك  َِْر  3«.َمْ َنَ َعَشَهرا  ك را ْك 
نماز شب دو دو رکعت است، ودر هر دو رکعت » فرمودند: ترجمه: آنحضرت

 .«تشهدی است

                                                 
 ، باب ما یجمع صفة الصالة.1/19٤مسلم:ـ  1
 ،کيف التشهد األوّل.1/1٧٤سنم نسائی:ـ  2
 .8/26، المعجم الکبيأ:1/18٧جامع التأم ):ـ  ٣
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 الفاظ دعای قنوت:

در دعای قنوت وتر، از احادیث صحیح ثابت است که   « وُهَل  َْن نََّْين »الفاظ 
 ونیز جمهور امت آن را معمول خود نموده بودند. خلفای راشدین از میان صحابه 

َُى »َعْن َخاوكرك ُْنك َأكك عكْنَ  َنَ قَاَه   [ن1]  َُْيهكَ  َوسَََُل َيْرعا  َع َِسا ها  ّللَك َ َُى  ّللا َع َُأْيَنا 
ََْ َ فَأَكاَه  اَی  ْاْ  َفََّ ْ كي ا فََلْوَمَل إكوَْيهك َأنك  ْس ََْ َك ماَضَ  إكْذ َجاَء ا جك ُماََنرا إكَن  ّلَلَ یَْ يَأْه

ََْ َك َعَِّ ًِب }وَْيَف َوَك مكَن  ْْلَْم ك َشْ ٌء َأَو يَأْا  َِْةًَة َویَْ يَأْه َََ َك  ََاًَن َوإكََّنَا َُأ  َب َسَهاًِب َوَت َو
َُأهاَْل فَإكنَأهاَْل شَاوكنا َن{ ]آه عن  ن   ََِّْك َُْيهكَْل َأْو يأا ََُنها َهَِّ   ْوكانا َت  [ " قَاَه  ُثَا عَ 128َع

فا اَ َ  وَُ » ْْ َكيناَك َوَنََّْْْغفك اَ  َونأاْؤمكنا ُكَك َوََنَْضعا َوَكَ َوََنَُْعا َونَأَّْتا ا َمْن َي َُهاََل إكََن َنََّْْ هاََل  و
َِْةَََْك  ََى َوََنْفكرا  نَأْ جا   َْهارا َوَوَك ناَصُْك  َوَنَّْجاراَ َوإكوَْيَك َنَّْ ِا َعَِّ ََُك  ْْلََرَ إكاَیَ  نَأ َا َوَنا

ُْ ك ٌ  ِك ما َفا ْا ْو  1«.إكَن َعَِّ ََُك ِبك
علیه  خدافرماید: روزی رسول[ میترجمه: حضرت خالدبن ابی عمران ]

تشریف آورده، اشاره به  کردندکه ناگهان جبریل امینبد دعا می« مضر»یقبیله
]ای محمّد![ خداوند  :فرمود خاموش شد،آنگاه جبریل برسکوت نمودند، پیام

شما  را ناسزا گوی  ونفرین کننده  نفرستاده است، خداوند شما را به عنوان رحمتی 
ها را ی آنفرستادند، نه عراب. واین امور در اختیار تو نیست، خداوند بخواهد توبه

ها ستمگرند. س س دعای قنوت را کند؛ زیرا اینشان میقبول می کند ویا عراب

َكيناَك َوَنََّْْْغفك اَ  و.... »دکهآموزش دادن َُهاََل إكََن َنََّْْ  «. و
عثمان، علی، عبداهلل  همین دعا با اندک تفاوتی در الفاظ، درآثار متعددی از عمر،

ها این دعای کامل ی آنمروی است که از مجموعه بن مسعود، ابی بن کعب، 
 2.شودثابت می

                                                 
 .٤/٥18، مصنف ابم ابی شيبه:2/210سنم الکبأ) للبيهقی:ـ  1
 (٣1تا٣/29، مصنف عبدالأزاق:21٥تا2/21٣بأا) تفصيل مأاجعه شود به مصنف ابم ابی شيبه: ـ 2
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وامام عبد  رحمهما اهلل مسلم، شیخ و استاد امام بخاری وامام امام ابن ابی شیبه فایده:
 است. ، استاد امام احمد بن حنبلالرزاق

 قنوت قبل از رکوع:

در تمام سال است و احادیثی که  دعای قنوت در رکعت سوّم وتر پیش از رکوع و
 باشد.درآن قنوت بعد از رکوع ذکرشده مربوط به قنوت نازله می

َ فَأَكاَه  َقْر َراَن  وكانا تا  عنن 1 ٌَلَ قَاَه  َسلَْو ا أََنَف َُْن َماوكك  َعنك  وكانا تك َعا ك
ََْر  َُْ  َُأ ًَََن َأْخَ َّنك َعْنَك أََنَك قأا َُهاَ قَاَه  فَإكَن فا ََْر ا  قَاَه  قَأْه ُْ ا  قَأْهَ   و ُّرا  ك َأْو َُأ قأا

َ فَأَكاَه   ََْر  و ُّرا  ك َشْهً  َرََِّب إكََّنَا قَأنَ » و ُّرا  ك َََُل َُأ َُْيهك َوَس َِسا ها  ّللَك َ َُى  ّللا َع   َ.»1 
در مورد قنوت پرسیدم،  گوید: از حضرت انسمی ترجمه: حضرت عاصم

فقط یک ماه بعد  که قبل از رکوع است یا بعد از آن؟ فرمود: قبل از رکوع، پیامبر 
 از رکوع قنوت خواندند.

ِس َه  ّللك  ُی  ّلل عُيه  »مرفوعاع روایت است  بن کعبن از حضرت ابی 2  ْن 
 2«.وسَُل َ اَن يا عك ا و يَكَن ا قَهَ   و ُّ ا  ك 

 خواند.پیش از رکوع قنوت می خواند ووتر می ترجمه: رسول اکرم

َََُل َراَن  ن3 َُْيهك َوَس َِسا َه  ّللَك َ َُى  ّللا َع َ َأَن  َْب  َ  َعْن أاكَْك ُْنك َر ََات  ََِر ََ ك  يا عك ا ُكَ 
افك اوَنَ َو ك  َْ َُىَ َو ك  و َانكَيةك ُككاْ  اَی أَيأَُّها  ْو َُِْكَك  ْْلَْع َراَن يَأْكَ أا  ك  ْْلاوَِب ُكََّهْك ك  ْسََل 

 3«. و َاوكَ ةك ُككاْ  هاَ   ّلَلا َأَيٌرَ َويَأْكنا ا قَأْهَ   و ُّرا  ك 

                                                 
 ، باب القنوت قبل الأکوع او بعده.1/1٣6صحيح بخار):ـ  1
 .1/2٤8سنم نسائی:ـ  2
 .2٤8،قيام الليل للمأوز): باب کيف الوتأ بثالثٍ،ص2٤٣سنم نسائی:صـ  ٣
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سه رکعت وتر  خدا فرماید:رسولمی ترجمه: حضرت ابی بن کعب 
و در «کافرون»ی، در رکعت دوّم سوره« علی»یخواند، در رکعت نخست سورهمی

 نمود.را قرائت می« اخالص»ی رکعت سوّم سوره

َعن عَُكَنَة َأَن  َُن مََّ ٍ  َوَأ َ اب  وَنهكیْك  ُی  ّلل عُيه وسَُل َ انا  يَكَنْا َن فكی ن 4
  1.و ُّ ا  ك  و كع ك قَهَ   

در وتر قبل از رکوع  ی کرامترجمه: حضرت عبد اهلل بن مسعود ودیگرصحابه
 خواندند.قنوت می

اند که محل قنوت وتر پیش از رکوع است، خود علمای غیر مقلد نیز قائل فایده:
 که؛وروایاتی که درآن بعد الرکوع ذکرشده مربوط به قنوت نازله هستند، چنان

وعمل  حضرتنویسد: از قول و فعل آنربانی مین غیرمقلد مشهور، مبشّر 1
اکثر روایات بر قنوت قبل از  ی کرام، قنوت در وتر قبل از رکوع ثابت است، وصحابه

رکوع داللت دارند، ودعایی که در حاالت ویژه برای خیرخواهی مسلمانان و دعا بد 
 2.بودشود، بعد از رکوع میمیگفته « قنوت نازله»خالف کفار ومشرکان که 

که در سنن گونهگویند: خواندن قنوت وتر قبل از رکوع همانن غیر مقلدان می2
خوانند، به قیاس باشد وکسانی که بعد از رکوع قنوت مینسائی ثابت است، راجح می
ی مؤلف کتاب، مربوط به قنوت نازله کنند. روایات مرکورهبر قنوت نازله چنین می

  3.است

                                                 
 .٤/٥21مصنف ابم ابی شيبه:ـ  1
 .1/18٥مبشأ ربانی ، آپ کا مسائل اور انکا حل:ـ  2
 .29٥تسهيل الوصول إلی تخأیج وتعليق صالة الأسول:صـ  ٣
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اند، ی روایات بعد از رکوع در وتر ضعیفنویسند: همهن بعضی از غیرمقلدان می3
قنوت نازله بود یا وتر؟  حضرتاند که این قنوت آنیح، غیر صریحو روایات صح

 1.لهرا روش درست خواندن قنوت وتر، پیش از رکوع است

 رفع یدین در دعای قنوت:

ها از احادیث تکبیرگفتن و بلند کردن دستپس از فار  شدن از رکعت سوّم وتر، 
 صحیح ثابت است.

 2.َعن َأُكی ع ناَن قاه  َ اَن عاَن ا يَ َفعا َيَريهك فكی  وكانا تك ن 1
هایش را [ هنگام قنوت، دستگوید: حضرت عمر][ میترجمه: ابو عثمان]

 کرد.بلند می

َِ ن 2 قا  هاَ   ّللا َ َيٌر َُثَا يَ َفعا َيَريهك  ََة  مكَن  و كع ك َعن َعهرك  ّللك أَنَها َ اَن يَكَ ءا فكی آخك ك 
ََةك    3.َويَكنا ا قَهَ   و َ 
را   قا  هاَ   ّللا َ َيرٌ ﴿در رکعت آخر وتر حضرت عبد اهلل بن مسعود ترجمه:

  خواند.خوانده، وقبل از رکوع قنوت می
 ّلل عنه أَنَها َ اَن يَ َفعا َيَريهك فكی قأانا تك َعن  َْلسَ ٍك َعن َعهرك  ّللك ُنك َمََّا ٍ  ِهی ن 3
 4. و كع ك 

در قنوت وتر رفع  گوید: ابن مسعودمی ترجمه: حضرت اسود]بن یزید[ 
 فرمود.یدین می

                                                 
 .2٣6نماز نبو) صحيح احادیث کی روشنی ميم:صـ  1
 .٣٤6جزء رفع اليدیم متأجم:صـ  2
 .٣٤6جزء رفع اليدیم متأجم:صـ  ٣
 .٤/٥٣1مصنف ابم ابی شيبه:ـ  ٤
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پریرند که در مورد برداشتن خود علمای غیر مقلد نیز این سخن را می فایده:
 نیست.]مالحظه شود:[ها و دعا نمودن حدیث صحیحی ثابت دست
ن از حدیث صحیح به صراحت بلندکردن دست یا بستن آن در قنوت ثابت 1
 1.شودنمی
در دعای قنوت وتر، حدیث مرفوع وصحیحی  هان  در رابطه با بلند کردن دست2

 2.وجود ندارد
ها در دعای وتر نیز یافته ن آثار ضعیفی از بعض صحابه درمورد بلند نمودن دست3
 3.برداشته نشود هابهتر این است که در قنوت وتر دستشود، می

به نگارنده در موضوع نماز وتر ودیگر مسایل مهم، مباحث تفصیلی ومدللی  تذکر:
( 03216353540ی)شماره ها را با تماس بهتوان آنام که میشکل فایل محفوط نموده

 حاصل نمود.
 

  

                                                 
 .٣/206حدیث:فتاو) علما) ـ  1
 .2٣٧نماز نبو):صـ  2
 .29٧حاشيه صلوة الأسول:صـ  ٣
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 پژوهشی پیرامون وتر تد رکعتی

کنند، خوانند، وچند حدیث به عنوان دلیل ارایه میرکعت وتر میغیرمقلدان یک 
 هم به بررسی حقیقت موقف آنان ب ردازیم: بیاییم با

 [ به روایت سعد بن هشام:دلیل اول؛ حدیث عائشه]

عرض ام المؤمنین عائشه خدمتگوید: می []حضرت سعد بن هشام انصاری
 نمودم:

َََُل فَأَكاَوْ  راَنا ناَكرُّ وَها اَی أاَم  ْوناْؤمكنكنَي » َُْيهك َوَس َِسا هك  ّللَك َ َُى  ّلَلا َع أَْنهكئكي ك َعْن وكعْأ ا 
َََ ها فَأَيََََّْ  ا َويَأََْ َهلا ُثَا ياَصُْك  ََ اها  ّلَلا وكَنا َشاَء َأْن يَأْه َُْي ك فَأَيْه َِ ا مكَن  و َ  َرها َوَبها    عكََّْع سك

ََات  َت يأَ  َ ََِر َنةك فَأَيْ َنرا  ّلَلَ َوَيِّْرا ا ا َوَيْرعا  ا ُثَا يَأْنَهضا َوت ياََُّْكَلا ُثا َارا فكيهكَن إكت عكْنَر  و َامك ْك
َ ياصَ  َاَنا ُثا َ ياََُّْكَلا َعَُّْكيًنا ياَّْنك َارا َوحَيَْنرا  ّلَلَ َوَيِّْرا ا ا َوَيْرعا  ا ُثا َََة فَأَيْك َِرْ ياَصُْك   وَْاسك َََْنْيك ُْك  

َِسا ها  ّللَك َ َُى  ّلَلا عَ  ََُنا َأَسَن  َُْك إكْيَر  َعْشَ َ  َأْع ُأاَ َ فَأ ََْر َما ياََُّْكَلا َفْك َُْيهك َوهاَ  قَاعكٌر َُأ
َُْك عك  َََُل َفْك ََْر َما َس َََْنْيك َوهاَ  قَاعكٌر َُأ َِْر َُْ َلا َأْوعَأَ  ُكََّْهع  َوَ َُى  َََُل َوَأَخَِّ  و ٌَّْع َأْع َوَس

  1.ُأاَ َ 
باخبرکن، فرمود: ما برای  خداترجمه: ای مادر مؤمنان!  مرا از وتر رسول

خواست ای از شب که خدا مینمودیم، هرحصّهمسواک وآب فراهم می حضرتآن
خواندکه س س نه رکعت می گرفت،وضو می زد ونمود، وی مسواک میبیدارش می

پرداخت ودعا به ذکر، حمد وستایش خداوند میو  نشست،فقط بر رکعت هشتم می 
پس از آن دو رکعت نماز  گفت،فرمود، آنگاه به نحوی که ما بشنویم سالم میمی

شد. کرد که مجموع آن ای فرزندم! یازده رکعت میدرحالی وی نشسته بود ادا می
به سن پیری رسیدند وبدنش سنگین شد، هفت رکعت وتر، و  که رسول اهللهنگامی

 شد.نمود که جمعاع نه رکعت میمی دو رکعت به کیفیت سابق ادا

                                                 
 .1/2٥6صحيح مسلم:ـ  1
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 روش استدالل:

 نشست وخواند، وفقط بر رکعت هشتم مینه رکعت وتر می در آغاز پیامبر اکرم
خواند وبر رکعت ششم می گفت، وبعدها هفت رکعت وتربر رکعت نهم سالم می

لرا معلوم شد که وتر یک گفت، بر رکعت هفتم سالم می نشست، وبدون سالم می
 رکعت است.

 جواب:

ها را مشاهده فرمودید، ی استدالل آنخوانندگان گرامی! دلیل غیرمقلدان ونحوه
 پردازیم:اینک با هم به بررسی آن می
 ،1/137طحاوی ،151ص امام محمّد، مؤطا ،1/248سنن نسائی در همین روایت باسند مرکور

َ اَن  »که با این الفاظ مروی است 3/31و بیهقی ،1/175دارقطنی ،2/295مصنف ابن ابی شیبه
َََْیك  و كع ك   َِ بر دو رکعت  یعنی؛ آنحضرت « وَنهكیُّ  ُی  ّلل عُيه وسَُل َت ياََُّْكَلا فكی 

حدیث با این الفاظ راویت همین  1/304گفت. ودر مستدرک حاکموتر سالم نمی

َِسا ها  ّللك  ُی  ّلل »شده که:  َ َت ياََُّْكَلا إكَت فكی آخك كهكنَ َ اَن    ََ  «.عُيه وسَُل يا عك ا ُكَ 
 گفت.فرمود و صرفاع در پایان آن سالم میسه رکعت وتر ادا می یعنی؛ آنحضرت
 حدیث مرکور سعد بن هشام با این الفاظ وارد شده است: 6/156در مسند احمد

َُْيهك » َِسا َه  ّللك َ َُى  ّللا َع ٍََخَ   ْوَنْنکكَهَ ُثَا َ َُى َأَن  َكَشاَء  َََُل َراَن إكَذ  َ َُى  ْو َوَس
ََ   َت يَأْفصك ا فكيهكَنَ ُثَا  َََْنْيك َأْبَ َه مكْنهاَناَ ُثَا َأْوعَأَ  ُكَ  َِْر ََْرُهاَا  َََْنْيك ُثَا َ َُى َُأ َ َُى َِْر

َََْنْيك َوهاَ  َجاوكفٌ   «.َِْر
رکعت  آورند،آنگاه دواز نماز عشاء به خانه تشریف می بعد ترجمه: رسول اکرم

س س سه  فرمود،تر از دو رکعت اوّل ادا میپس ازآن دو رکعت دیگر طوالنی و
که کردند، پس ازآن در حالیدر میان آن]باسالم[ فصل نمی خواندند ورکعت وتر می

 خواندند.نشسته بود دو رکعت می
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 ی قابل توجه:نکته

الفاظ متفاوت روایت یک راوی است که از جمع کردن تمام طرق، ها همه این
 شود:امور زیر مستفاد می

دو رکعت  یازده رکعت به شمول وتر و ن طبق روایت سعد بن هشام آنحضرت1
 فرمود.ازآن، ادا  می بعد
 نشستند.ن بر هر دو رکعت می2
 ها وتر بود.ن سه رکعت آن3
 گفتند.سالم نمی نشستند ولین بر دو رکعت وتر می4
 فرمودند.ن پس از وتر دو رکعت]نفل[ نشسته ادا می 5

 :ی کالمخالصه

اند، که بر اثرآن، اشکال بعد ازآن با هم ذکر شده قبل از وتر و در روایت باال نوافلق
اللیل] ونماز تهجد[ نبود بلکه در مورد  ةکه سؤال سائل از صلوپیدا شده است حال آن

اللیل را به صورت  ةهت ام المؤمنین رضی اهلل عنها رکعات صلووتر بود، از این ج
اجمال، و رکعات مربوط به وتر را قدری مفصل بیان فرمود، بر رکعت هشتم که]در 

بر رکعت نهم که رکعت  گفتند وواقع[ رکعت دوّم وتر بود می نشستند ولی سالم نمی
 دادند.سوّم وتر بود سالم می

آمده که از قول ام المؤمنین عائشه 1/256«صحیح مسلم»آنچه در  تذکر:
کرد وپس از حمد خواند وبجز بر رکعت هشتم قعود نمینه رکعت می آنحضرت

داد، هرگز مراد بر رکعت نهم سالم می خاست ووثنای خدا و دعا بدون سالم برمی
ین مفهوم آن، این نیست که در تمام هشت رکعت قعودی وجود نداشت؛ زیرا ا

ی باشد، بلکه مراد این است که قعدهمیمخالف با احادیث خود ام المؤمنین
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گفت با رکعات ماقبل که برهر دو رکعت سالم رکعت هشتم که درآن سالم نمی
 داد متفاوت بود.می

از تفصیل باال در میان روایات مختلف سعد بن هشام تطبیق پیدا شده واختالفی باقی 
ایت یک راوی با یک سند والفاظ مختلف وارد شود، حمل نمودن ماند. اگر رونمی

کردند درست چنین وگاهی چنان عمل می آن بر واقعات مختلف که  گاهی پیامبر
نیست؛ زیرا ]درحقیقت[ این تعابیر گوناگون یک جریان است که از اختالف در تعبیر 

 مختلف نخواهد شد. ، واقعهو کلمات

 [ به روایت عروه بن زبیر: دلیل دوّم؛ حدیث عائشه]

ی خویش از خالهی حضرت عائشهخواهر زاده حضرت عروه بن زبیر  
 کند:روایت می

ًََةَ يا عك ا » َِْر َُْي ك إكْيَر  َعْشَ َ   و َََُلَ َراَن ياَصُْك  ِبك َُْيهك َوَس َِسا َه  ّللك َ َُى  ّللا َع َأَن 
َر  َ فَإكَذ  فَأ ََ  مكنْ  ْنَها ُكَ  يك َََْنْيك مك َِْر َنكَ َيَت َيَْعكَيها  ْوناَؤذْكنا فَأياَصُْك   كْكهك  ْْلَِْ َها  ْهَیَجَع َعَُى شك

 1«.َخفكيَفَْنْيك 
 در شب یازده رکعت ادا نموده  وبا یک رکعت ازآن، وتر می ترجمه: رسول اهلل

آمد] وی میکه مؤذن آرمید تا آنیافت برپهلوی راست مینمود.] زمانی که فراغت می
 آورد.[برخاسته[ دو رکعت مختصر بجا می

َر   »ی]خالصه از جمله  کنند.[بر مدعای خویش استدالل می «يا عك ا مكْنَها ُكَ  يك

در مورد وتر روایات مختلفی مروی است، مثالع  از سیدنا عروه بن زبیر  جواب:
 بدین نحو است: 1/138الفاظ موجود در طحاوی

َََْنيك َخفكيَفَْنيك َ اَن ياَصُْكی »  َِ َع  ونْكَر َء  َ ياَصُْكی إكَذ  کَك ًََةَ ُثا  َِ َََ  َعشَ َ   َُي ك َ  و  «.ِبك

                                                 
 .1/2٥٣صحيح مسلمـ  1
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که اذان را س س زمانی خواند،درشب سیزده رکعت می خدا]ترجمه: رسول
 فرمود.[شنید دو رکعت مختصر ادا  میمی

که خواند، در حالیسیزده رکعت می شودکه پیامبراز این روایت معلوم می
نزد ما اهل سنت وجماعت در میان این دو کرد، روایت سابق بر یازده رکعت داللت می

ی جداگانه محمول نه تعارضی وجود دارد ونه بر دو واقعه زبیر سیدنا عروه بن روایتق 
 باشد.است، بلکه تعابیر مختلف یک جریان می
خواند وبرهر دو رکعت یازده رکعت می ول خدادر روایتی که بیان شده بود رس

 است:گفت وبا یک رکعت وتر می نمود، دران دو حکم جداگانه بیان شدهسالم می
 ن بر هر دو رکعت قعده نمودن ونشستن.1
 را وترنمودن.ن افزودن یک رکعت بر دو رکعت گرشته وآن2

طه با سه رکعت حکم اوّل مربوط به هشت رکعت پیش از وتر و حکم دوّم در راب
نمود تنها یک رکعت وتر ادا می وتر است. لرا مراد روایت باال این نیست که پیامبر

های گرشته وتر بلکه مرادش این است که با افزودن رکعت یازدهم به دو رکعتی
 ساخت، بر این توجیه ما دو قرینه زیر تقدیم خدمت است:می

 ی اوّل: قرینه

 دران سه رکعت وتر تصریح شده است، مثالع: کهروایات خود عائشه صدیقه

ََثً ن 1 َ ياَصُْكی َ    1.ُثا

ِس َه  ّللك  ُی  ّلل عُيه وسَُل َ اَن تَ ـ 2 عن سَر ُن هشامَأَن عااشَة َيَر َْها َأَن 
َََْیك  و كع ك   َِ  2.ياََُّْكَلا فكی 

                                                 
 .1/189،ابوداؤد1/2٥٤،مسلم1/1٥٤بخار)ـ  1
 .1٥1، مؤطا امام محمّد:ص1/2٤8سنم نسائیـ  2
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َِسا َه  ّللك ـ 3 ِهی  ّللا عنها َأَن   ُی  ّلل عُيه وسَُل َ اَن َعن َعنَ َ  َعن َعااكشَة 
ُِْكَ   َْلعُی... ََةك  ْلاووی ُكََّهْك ك  سََل  َ يَكَ ءا فكی  و َ    ََ  1الخ يا عك ا ُكَ 

 ی دوّم:قرینه

 درمورد سه رکعت وتر موجود است: فتوای خود سیدنا عروه بن زبیر 

َكيرُن  دَّْيب وع و  ُن  ََةك؛ َس ٍك َعنك  وََّه  وُک  و وكاسَل ُن ُماََنر .... عن َأُكی  وکْكََن
ٌََ َ َت ياََََُّلا إكتَ فكی آخك كهكنَ   2.أَن  و كعَ َ 

 : دلیل سوّم؛ حدیث ابن عباس 

در  خدای نماز شب رسولشبی به منظور مشاهده سیدنا عبد اهلل بن عباس 
الفاظ وطرق قیام نمود، این روایت با  اش  م المؤمنین حضرت میمونهی خالهخانه

 مختلف مروی است، ازجمله در یک طریق با این الفاظ آمده است:

ْ ا عكْنَر َمْينا نََة  َ   ّلَلا َعْنهاَناَ قَاَه  َّنك َِهك َ َعنك  ُْنك َعَها:   َ َمْ َِب  ُْنك َعَها:  َعْن راَ ْيب 
َََُل عكْنَرَها عكَُْك  َُْيهك َوَس ُّ َ َُى  ّللا َع ََُة َو وَن ك َُْي َُى » و فَأََْ َهلََ ُثَا قَاَم ياَصُْك َ فَأكاْن ا َع

ًََةَ ُثَا ََنَم َيَت نَأَفَخَ وََراَن إك  َِْر َََ  َعْشَ َ   َِكينكهكَ َفَصَُى َ  َُ ك َعْن  ََ َ َفَج ِك كَ فََلَخَِّّنك َذ  َيََّا
َ َأََت ا  داَؤذْكناَ َفَخَ َجَ َفَصَُى َویَْ   3«. يَأََْ َهلْ ََنَم نَأَفَخَ ُثا
کند که شبی که در آن شب از او روایت می ]ترجمه:کریب موالی ابن عباس

 خداخوابیدم.رسول ام  ُمُّ المؤمنین[ میمونه] خاله یدرخانه نیز نزد میمونه بود پیامبر
ایستادم،  وضو نموده وبرای نماز بر خاست. من ]نیز[ به جانب چپ آنحضرت
. س س خوابیدم آنحضرت مرا به طرف راست خود قرار دادند، سیزده رکعت ادا نمود

                                                 
 .1/٣0٥مستدرک حاکمـ  1
 .1/1٤٥سنم طحاو)ـ  2
 .1/9٧صحيح بخار)ـ  ٣
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که صدای نفسش شنیده شد، وعادت داشت چون بخواب می رفت صدای تا آن
نفسش به گوش می رسید، آنگاه مؤذن نزد او آمد، وی از خانه خارن شد ونماز خواند 

 و)مجدداع( وضو نگرفت.[
 ب دارد:این دلیل سه جوا

 جواب اوّل:

 نگارد:با تبصره بر این واقعه می حافذ ابن حجر

ْعْكَناءا  َها فَأَيْنَهغك   تك ٍك ََرا َُى  وَهنْك َعَرما عَأ َا ك ا َأَن قكَصَة َمهكي ك  ُْنك َعَها:  يَأْغُكبا َع َْ َو 
ْْلَْنعك َُأنْيَ ُماَُْْك ك  و ْكَو اَیتك فكيَهاَ َوَت َشَك َأَن  ْْلَ  َُْيهك  ْْلَْرَ  ا َو ْْلَْيَفظا ِبك َا  عَأَفَ  َع ْخَِّ مبك

ٍَ َأْو نَأَكجَ  َيَنا إكْن  َ  ٍاونَأهاَْل َوَت سك َا َخاَوَفهاَْل فكيهك َمْن هاَ    1.َأْوَِب ِك
به ظن  ی نبی اکرم درخانه ]ترجمه:[ خالصه، داستان شب گررانی ابن عباس 

که در این مورد باید بین روایات مختلفی است، از این روغالب یک بار پیش آمده
بدون شک گرفتن]و اختیارنمودن[ آنچه که اکثر و احفذ  اند جمع نمود ووارد شده
تر است، بویژه زمانی که درآن کمی وزیادتی شان اولینسبت به مخالفان اندبرآن متفق
 بنماید.

 جواب دوّم:

 است، مثالع: تصریح سه رکعت وتر موجود ازخود سیدنا ابن عباس 

ُثَا َ وعَأَ  : استآمده ن در روایت علی بن عبد اهلل فرزند سیدنا ابن عباس1
   ََ  2.ُكَ 

                                                 
 ، طبع مصأ.  2/٣88البار)فتح ـ  1
 .1/1٤0، سنم طحاو)1/261صحيح مسلمـ  2
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َ َو يا عك ا ن روایت یحیی بن الجزار است که:2 ََات   َِ َاَن  َُ َُي ك  َ اَن ياَصُْكی مكَن  و
ََ ك  وَفج ك  َََْنيك قَهَ  َ   َِ َ وياَصُْكی    ََ  1.ُكَ 

َِسا ها  ّللك  ُی  ّلل عُيه است: آمده ن در روایت کریب مولی ابن عباس 3 َفَصَُی 
   ََ َ َ وعَأَ  ُكَ  َََْنيكَُثا  َِ  َ َََْنيكَ ُثا  َِ  َ َََْنيكَ ُثا  َِ  َ َكَشاءكَ ُثا َََْنيك َََُر  و  َِ  2.وسَُل 

 جواب سوّم:

که حضرت ابو منصور ، چناندادندفتوا میبر سه رکعت وتر  خود ابن عباس 

ََ ٌ »گوید: می    3«.َسلَو ا  َُن عها:  ِهی  ّلل عنهنا َعنك  و كع ك فَأَكاَه  َ 
 

 
 

 ی کالم:خالصه

سه  ،شود که در بسیاری از روایاتمعلوم می از بررسی تمام روایات ابن عباس 
را دارد، از این جهت احتمال آن نیز دیگروروایات  رکعت وتر تصریح شده است و

د، حمل نمودن روایات بر تعدد شوکعت وتر حمل کرده میروایات دیگر نیز بر سه ر
گرشت به هیز وجه درست نیست،]بلکه[  واقعه همان گونه که به نقل از ابن حجر

ها تعبیرات مختلف از یک جریان است، لرا تعبیرات مختلف را بر واقعات ی اینهمه
حمل کردن ویا تالش برای پیدا نمودن چندین صورت برای وتر چندان مناسب  متعدد 
 نیست.

 :دلیل چهارم؛ حدیث ام سلمه

 آمده است:در روایت یحیی بن جزار از ام المؤمنین ام سلمه

                                                 
 .1/1٤9سنم نسائیـ  1
 .1/1٤1سنم طحاو)ـ  2
 .1/1٤1سنم طحاو)ـ  ٣
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َُْيهك  ُّ َ َُى  ّلَلا َع ََُنَةَ قَاَوْ   َراَن  وَن ك ِكَ َعْن أامْك َس َََ  َعْن حَيََْي ُْنك  ْلََک  َََُل يا عك ا ُكَ  َوَس
َاَ  َأْوعَأَ  ُكََّْهع   َ َوَه ََُنا َر ك  1.َعْشَ َ َ فَأ

 جواب:
موافق است، قبالع تصریح نموده بودندکه  این روایت با حدیث ام المؤمنین 

یعنی « اللیل ةصال» بود، ولی مجموع را بهسه رکعت وتر می هشت رکعت آن نفل و

ماتحت این روایت، از امام  که خود امام ترمرینماز شب تعبیر فرمود، چنان

َُْي ك  است:را نقل نمودهتصریح آن اسحاق بن ابراهیم ََْنا ا أَنَها َراَن ياَصُْك  مكَن  و إكََّنَا َم
َُْي ك إكَِب  َهْ  َ َ ا  و ًََة َمَع  ْو كْع ك فَأناَّك َِْر َ  َعْشَ َ     2.  ْو كْع ك  ََ

خواند( این سیزده رکعت می که پیامبر]ترجمه: معنی) روایت  م المؤمنین
فرمود، پس نماز تهجد شبانه به همراه وتر سیزده رکعت ادا می است که آنحضرت

 را به سوی وتر منسوب نمود.[
 : حدیث ابن عمر  دلیل پنجم؛

 مروی است: در صحیحین از سیدنا ابن عمر 

َِجاًَ َسلََه  ونَهكَی  ُيه وسَُل َأَن  َِسا ها  ّللك  ُى  ّلَل ع َي ك فكاه  ُيه َعن  ُ  ك  ُو َ َ ا  وُي  »  وسَُل ُی  ّلل ع
ِرَة و يرً  عا عك وه ما قر َ َُى  3.«َمْ َن َمْ َن فإذ  خشك  أيررَل   وصه   ُى 

مرفوعاع مروی است   عمروسیدنا ابن  همچنین در صحیح مسلم از سیدنا ابن عباس 

َُي ك که:  ٌََة مكَن  و  َِ   4. و كع ا 
 این]دلیل[ سه جواب دارد:

 
                                                 

 .1/2٥1،سنم نسائی1/60جامع تأم )ـ  1
 .1/60جامع التأم )ـ  2
 .1/2٥٧،صحيح مسلم1/1٣6صحيح بخار)ـ  ٣
 .1/2٥٧صحيح مسلمـ  ٤
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 جواب اوّل:

َنَها وَْيَف َ  كحًيا  ك  ْوَفْص ك فَأياْ ََْن ا َأْن يا كيَر  نویسد:می حافذ ابن حجر ٍك َاكْكَب  َوعأا
َرً  َأْع ماَضاَفًة إكَِب  ًََة َو يك َِْر َا َمَضىُكَكْ وكهك َ  ْك  َََْنْيك ِك   1.َِْر

ترجمه: این حدیث بر خواندن یک رکعت صریح نیست؛ زیرا احتمال داردکه مراد 
یک رکعت افزوده وسه رکعت  این باشد که به همراه دو رکعت گرشته، آنحضرت
 وتر بخواند.

ی آن شدن بر رکعت آخر موقوف است،که به وسیله علت این است که وتر)طاق(
سازد بدون آن اگر تمام شب نماز بخواند وتر نمازگزار نمازخویش را وتر)طاق( می

نخواهد بود، برای اظهار این حقیقت تعبیر دیگری این گونه اختیارکرده شده است: 

«. َُي ك ٌََة مكَن  و  َِ  آخرشب.] یعنی؛[ وتر یک رکعت است از  « و كع ا 

 جواب دوّم:

َُي ك » ٌََة مكن آخك ك  و  َِ  َج »عیناع مانند این تعبیر درمورد حو است که:  « و كع ا 
   2«. وَ فة

یابد، هیز انسان عاقل مراد از آن این است که بدون وقوف عرفه حو تحقق نمی
وخردمندی این برداشت را نخواهد داشت که حقیقت کامل حو همین وقوف به 

گر مناسک. بعینه مراد از است وبس، نه برای آن نیازی به احرام است ونه دیعرفات 

َُي ك »یجمله ٌََة مكن آخك ك  و  َِ این است که تا زمانی که یک رکعت بر رکعات  « و كع ا 
گرشته افزوده نشود حقیقت وتر محقق نخواهد شد، مراد آن هرگز این نیست که 

. همین مفهوم به تعبیر دیگر این گونه حقیقت وتر تنها همین یک رکعت است وبس

                                                 
 .2/٣8٥بخار) فتح البار) شأح صحيحـ  1
 .1/1٧8جامع التأم )ـ  2
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َرً  »بیان شده است:  ًََة َو يك  َِ َی َ َيرا اَلا  وصُّهَ  َ َُی  َُي ك م نی م نی فَإكَذ  َخشك َ ُ  ا  و
 1«.عا عك ا َوها َما َقر َ َُی

بایست در شب دو دو مراد از این فرمان پاک، چیزی جز این  نتوان بود، که می
نی که بیم طلوع صبح صادق پیش آید، با آخرین دو رکعت، یک رکعت خوانده و زما

 رکعت اضافه نموده ونماز را وتر باید ساخت.

 جواب سوّم:

وتر سه رکعت است] چنان که[ سیدنا عامر الشعبی  نزد خود سیدنا ابن عمر 
 فرماید:می

ََ ا  َِسا هك  ّللك  ُی  ّلل َسلَو ا  َُن عنَ  و  َُن عها:  ِهی  ّلل عنهَل َ يَ  َ اَن َ 
َََْنيك َََُر  وَفج ك   َِ    ََ َان َو يا عك ا ُكَ  ًََةَ َُ  َِ َََ  َعشَ َ   َُي ك  فَأَكاتَ  َ    2.عُيه وسَُل ِبو

 :دلیل ششم؛ حدیث ابو ایوب انصاری

 فرماید:می سیدنا ابو ایوب انصاری

َِسا ها  ّللك  ُْی  ّلل عُيه وسَُْل  َ َفَنن َأَيَب َأن يا عكَ   و كع ا »قَاَه  َي ٌّ َعَُی  ا ْك ماَُّكَل 
َر    ََ َ َو َمن َأَيَب َأن يا عكَ  ُكَ  يك َيف ََ   فَُ ََ َ َو َمن َأَيَب َأن يا عكَ  ُك  َيف َنف  فَُ  ك

 ََ َيف   3«.فَُ
 دو جواب برای این دلیل تقدیم خدمت است:

 

                                                 
، مؤطا مالک،باب األمأ 1٣26، حدیث شماره:2/٤90ـ ]سنم هبی داؤد، باب صالة الليل مثنی مثنی:  1

 [1/21٣، مسند الشافعی : 298، حدیث شماره: 1/118بالوتأ:
 .1/1٣6سنم طحاو)ـ  2
 .1/208سنم ابی داؤدـ  ٣
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 جواب اوّل:

است یا  است که این ارشاد رسول اکرم نزد محدّثین کرام بر این روایت کالم
 «1/13التلخیت الحبیر»در حجر نکه حافذ اب، چنانقول خود ابوایوب انصاری

َ َ َ  َ ُا  ياُت و وِّهُی و ور ِ قینی فی  وَُ  و وهيهكی و  ا و ير  وقفه و : نویسدمی
 ه   وص  ب.

وغیره حضرات زیادی این را بیهقی  ،«العلل»]ترجمه:[ ابو حاتم، ذهلی، دارقطنی در
 اند و  صحیح همین است.موقوف قرار داده

 یعنی؛ سخن درست این است که این روایت قول خود سیّدنا ابو ایوب انصاری
 است، وبه حیث حدیث مرفوع صحت ندارد.

 جواب دوّم:

 نویسد:می عالمه بدر الدین عینی

ِهاَ َن  وَصََ   دَّْك   َت واَْ   ك أعر ٍ  قُ  هاَ  َُمْنا ه عُى أَنه َراَن قه   سْك   ْلك
 1.ِرَاتا

گویم این بر قبل از استقرار آن محمول است؛ زیرا در مورد تعداد ]ترجمه: می
 رکعات نماز استقرار یافته، اختیار داده نخواهد شد.[

باشدکه می الفاظ روایت دیگر سیدنا ابو ایوب انصاری ،ی این سخنقرینه
 فرمودند: 

ََ َ ومن أيَب َأن  َيف ِ َات  فَُ نفك   و ع اي ٌّ عُی   ْك مََُّل  َفَنن َأَيَب َأن يا عكَ   ك
َر   فُيفَ َ ومن ی يَّْیع إَت أن ي می  ََ   فُيفَ َ و من أيَب َأن يا عكَ  ُكَ  يك يا عكَ  ُكَ 

 2.إِاًء فُيفَ 

                                                 
 .٥/21٥البخار)عمدة القار) شأح صحيح ـ  1
 .٥/2٤٥، باب کم الوتأ، عمدة القار):٤6٤٥، حدیث شماره2/29٥مصنف عبدالأزاق:ـ  2
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 ی کالم:خالصه

 خود سیدنا ابوایوب انصاریحدیث مرکورمرفوع نیست، بلکه قول  اوالع؛ 
 باشد. می

یک ]در بعض [سه و ]و در بعض[ثانیا؛ مضطرب است، در بعض روایات پنو،
ی اشاره نیز داده رکعت مرکوراست ودر بعض فقط یک رکعت ودر بعض دیگراجازه

به جواز وتر  است. در چنین وضعیتی این سخن که حضرت ابوایوب انصاریشده
 دادند بسیار مشکل است.تک رکعتی فتوی می

 :دلیل هفتم؛ حدیث سیدنا امیر معاویه

 خواند.وتر تک رکعتی می حضرت امیر معاویه

َعن  ُنك  ُی مُيٌَةَ أَنَها قيَ  تُنك عها:  ِهی  ّلل عنهنا  َه  َوَ  فكی َأم ك  داؤمننَي  
َر  َ قَاَه  مَاويَة فَإكنَها  َما َ وعَأَ   َْهكرٌ »إكتَ ُكَ  يك   1«.َأَ اَب إكنَها َما

گفته شد: آیا تو رغبتی به  ]ترجمه: از ابن ابی ملیکه روایت است به ابن عباس 
خواند، ابن عباس فرمود: داری؟ زیرا او وتر تک رکعتی می دانستن عمل امیر معاویه

 درست عمل نموده؛ چرا که او مجتهد است.[

بَ »اندکه: ودر حدیث دیگر این الفاظ آمده یعنی؛ او  را رها ] 2«.ٍَعها فَإكنَها َقر َ  ك
 مصاحب بوده است. کن؛ چون با پیامبر
 شود جواز وتر تک رکعتی از حدیث صحیح ثابت است.معلوم می

 جواب:

بود، و از روی حدیث صحیح مجتهد برخطا  ن[ این اجتهاد شخصی امیر معاویه1]
 برد.اجتهادی نیز پاداش می

                                                 
 .1/٥٣1صحيح بخار):ـ  1
 [1602، حدیث شماره: 2/٥16ـ ]مختصأالصحيح اإلمام البخار) : 2
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 .1ن این عمل صحابی است که نزد شما حجت نیست2
ن الفاظ این روایت بیانگر این است که آن زمان خواندن یک رکعت معمول 3 

 کرد.خواندند ورنه معترض هرگز اعتراض نمینبود، بلکه سه رکعت می

َِ عُيهك  ٍَعها  ی أاع الك : ایدفرممی ن عالمه عینی4 ]یعنی؛  2 وَك َه فكيهك و انٌا
 آی[.ازسخن گفتن وانکار بر او باز 

 فرماید:می ن عالمه محمّد یوسف بنوری 5

َب َوَق واها  َ َ اَب إكنَها َفككيٌهَ َمََنا ا َ َ اَب فكی  َعنكهك؛ْلنَها   ٍَعها فَإكنَها َقر َ  ك َ َما َق واها  
يْكَنا َمْهٌر  ِكَ َت سك ٌكَها َُی  وصْك اُةك  و اِ َع ٌَ ن َِ َعنك  اك غا ٍَ ُكَِّ وكَ   َج ا  وَْاُكَكنَي  وصْك  َِ وَ 

 3.عُی  وفاَكَهاءك  داجَْهكركيَن مكنهاَل

بَ » (]ترجمه: امّا معنی قول )ابن عباس   «َ َ اَب إكنَها َفككيهٌ » و« ٍَعها فَإكنَها َقر َ  ك
این است که او به زعم خود مصیب است؛ زیرا او مجتهد است. و)نیز( با این روش 

ی جلیل القدر بویژه بر فقهای مجتهدین خواست تابعین خرد سال را از انکار بر صحابه
 ها زجر کند.[آن
بشدّت بر او  مشهور شد حضرت ابن عباس  ن  وقتی این عمل امیر معاویه6

 4.انکار فرمودند

 

 

                                                 
 .101نزل االبأار:صـ  1
 .11/٤66عمدة القار) شأح صحيح البخار):ـ  2
 .٤/2٥2امانی األحبار:ـ  ٣
 .1/20٣سنم طحاو):ـ  ٤



                                                                                              مبارک رمضان فضایل و مسایلِ ماه                                                                  184 

 

 آخر:حرف 

در هیز  خداحقیقتاع وتر یک رکعت نیست. خواندن یک رکعت وتر از رسول
 که[ روایت ]صریح و[ صحیحی نیامده است، ]چنان

به نقل از امام رافعی، این قول حافذ « التلخیت الحبیر» در ن حافذ ابن حجر1

ِكَو ایتك  و كع ك َمَع  ابن صالح  را ذکر نموده که ََُلا فكی  َا  َت نََ أانَها عُيه  وصُ    َ  َ تك
َر   َفَ َّبا    1.و وََّم َأوعَأَ  ُكَ  يك

شود که ود کثرت روایات وتر، از هیز روایتی معلوم نمیترجمه: با وج
 د.فقط یک رکعت وتر خوانده باش حضرتآن

ِی ِهی  ّلل عنه مین 2 َِسا َه  ّللك  ُْی  ّلل عُيه سيْكرَن  ُ  َسَيرك خر ف ماير َأَن 
َا َرً  يا عك ا ُك ًََة َو يك  َِ   2.وسَُْل نَأَهی َعنك  وهاَْ َ ءك؛ َأن ياَصُْكی  وَ جا ا  

َرٌ  َقطُّ : فرمایدمی ن سیدنا ابن مسعود3 ٌََة َو يك  َِ   3.َما َ جَکَأت 

اند، که دالیل غیر مقلدان بسیار ضعیف شداز تفصیالت گرشته به خوبی معلوم 
ایم بسیار وزین و قوی هستند. نظر به وآنچه ما در مورد سه رکعت وتر مطرح نموده

تر از سه رکعت وتر را دالیل مرکور اهل سنت قائل به سه رکعت وتربوده وکم
 پریرند.نمی

دگاه اهل درخواست ما از افراد منصف این است که با توجه به دالیل، موقف و دی
 سنت را ب ریرند. خداوند به ما اتحاد و اتفاق وهمراهی با اهل حق عطا بفرماید.

 ج  آمنی ب  
 األّمی  الکریم ی  ب  الن   اه 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
 .2/1٥التلخيص الحبيأ:ـ  1
 .٥/2٧٥التمهيد البم عبد البأّ:ـ  2
 ، باب السالم فی الوتأ.1٥0مؤطا امام محمّد:صـ  ٣
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 ی تالوتمسایل سجده

]رعایت[ تمام آداب وشرایط وبا  قرآن منبع هدایت است، زمانی که تالوت آن با
و اندیشه صورت گیرد، خداوند متعال ]تالوت کننده را[  ادای حقوق همراه با تفکر

فرماید. یکی از احکام تالوت قرآن هدایت نموده دریای علم وحکمت را روان می
ی تالوت است که از تالوت نمودن یا شنیدن بعضی از آیات معیّن]بر تالوت سجده

 گردد.کننده وشنونده[ واجب می

 ی تالوت:روش سجده

های سجده تالوت این است که تکبیر گفته به سجده رود. یکی از روش: 1مسهله

گفته، تکبیر  «یعَُ  ْلَ  یَ ُْك َِ  انَ ه َ سا »ها را برندارد، حدّ اقل سه بار به وقت تکبیر دست
 گویان سر از سجده بردارد، با این روش سجده تالوت اداگردید.

ها تکبیر گفته وبه بهتر این است که ایستاده و بدون بلندکردن دست :2مسهله

َُِْكَی  َْلعَُی»سجده رود،  و پس از سه بار تکبیر گویان سر بردارد، ورنه  «ساهَ اَن 

َُِْكَی  َْلعَُی»نشسته تکبیر بگوید وآنگاه به سجده رفته و سه بار بگوید و پس  «ساهَ اَن 
 ی تالوت تو ادا گردید.و بدین طریق سجده از آن، تکبیر گفته بنشیند

 ی تالوت:ی سجدهمتفرقه مسایل  

واجب ]شنونده[ وسامع  ]تالوت کننده[ی تالوت بر هریک از تالیسجده :1مسهله
 به شود، خواه سامع به قصد گوش فرا دادن به تالوت قرآن نشسته باشد ویا این کهمی

ی سجده را بشنود، از این جهت اش آیهبدون قصد واراده کار دیگری مشغول بوده و
ی سجده را آهسته بخواند تا ]ناخواسته[ بر دیگری سجده وت کننده آیهبهتر است تال
 واجب نشود.
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را تالوت نمود ولی  سجده نکرد ، از سجده  ی سجدهاگر در نماز آیه :2مسهله
اش ادا نخواهد شد و]بنابر ترک سجده[ سخت گنهکار شده نمودن بعد از نماز، سجده
 ای ندارد.سوای توبه و استغفار چاره

ی سجده را فراموش نمود، مقتدی او را لقمه داده ویادآوری امام آیه :3مسهله
کند و نیازی به دو سجده کرد، امام آیه را خوانده سجده کرد، یک سجده کفایت می

 جداگانه نیست.
ی سجده را تالوت نمود فوراع سجده نمودن واجب اگر کسی درنماز آیه :4مسهله

ی بزرگ سجده نمود سجده ی کوچک ویا یک آیهاست.]لرا[ اگر پس از سه آیه
ی کوچک سجده کرد، تر از سه آیهسهو واجب خواهد بود، امّا اگرپس از قرائت کم

 سجده سهو واجب نخواهد شد.
ده در نماز تراویح الزم نیست واگر اعالن کند نیز ی سجاعالن نمودن آیه :5مسهله

اشکالی ندارد به شرط این که اعالن کردن را الزم و ضروری نداند؛ زیرا در خیر 
ی وقوع خلل در نماز القرون از سلف صالح  اعالن ثابت نشده است، البته اگر اندیشه

 ها باشد، اعالن نمودن بهتر است.مقتدی
ی سجده را خوانده بود به فراموشی سجده نکرد، یهدر رکعتی که آ : 6مسهله

ی سجده ،در پایان نماز یاد افتاد فوراع سجده نموده وه هرگاه در رکعت دوّم وسوّم ب
 سهو کند.
 ی تالوت نمودن جایز نیست.: بدون وضو سجده7مسأله
تر ی سجده فقط یک سجده ادا کند نه بیشاز تالوت یا شنیدن یک آیه : 8مسهله
 .ازآن

ها ی سجده را تالوت نموده ویا شنیده است به تعداد آناگر چندین آیه : 9مسهله
ی تالوت بجا اگر پنو آیه را خوانده ویا شنیده است پنو سجده ؛سجده کند، مثالع

 آورد.
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ی تالوت فوراع الزم نیست، لیکن مستحب این است بجا آوردن سجده :10مسهله
 ممکن است فراموش نماید.که اگر وضو دارد سجده کند؛]زیرا[ 

ی تالوت نیز شرط است، مثل: هر آنچه در نماز شرط است برای سجده :11مسهله
 با وضو بودن، پاکی مکان، پاکی بدن ولباس، استقبال قبله، و...

ی تالوت ی سجده را بشنود، سجدهاگر زنی در حال حیض ونفاس آیه: 12مسهله
جده را زمانی بشنود که مدت حیض ونفاسش ی سشود،]امّا[ اگر آیهبر او واجب نمی

 حتماع  ی تالوت بر او واجب گشته بعد از غسلتمام شده ولی غسل ننموده است، سجده
 سجده نماید. باید

ی سجده را بشنود، در نماز سجده نکند بلکه بعد اگر در اثنای نماز آیه :13مسهله 
اش ادا نشده وگناهکار است و از نماز سجده بنماید واگر در نماز سجده نمود سجده

 دو باره باید سجده کند.
را تالوت نمود، پیش از این که سجده کند، همان  ی سجدهشخصی آیه: 14مسهله

ان آیه را در نماز قرائت کرده سجده نمود، همین سجده برای جا به نماز پرداخت وهم
ی دیگری بجا کند، البته اگر جایش عوض شده سجدههر دوبار قرائت کفایت می

 آورد.
ی سجده را از امام بشنود وس س به او اقتدا اگر کسی قبل از اقتدا آیه :15مسهله 

اقتدای او سجده کرده از دو نماید، الزم است با امام سجده کند واگر امام قبل از 
 صورت خارن  نخواهد بود:

ی سجده را تالوت کرده بود صورت اوّل: اگر همان رکعتی را که امام آیه
 دریافت، نیاز به سجده ندارد وگویا سجده تالوت را نیز یافته است.

 صورت دوّم: آن رکعت را نیافت، در این صورت پس از نماز سجده کند.
ی سجده ویا بعد از قرائت دون سه آیه به پس از تالوت آیه اگرفوراع :16مسهله

]البته[  شوداش ادا میی تالوت نمود سجدهرکوع رفت ودر رکوع نیت سجده
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شود واگر بیش ها ادا نمیی تالوت آنها نیز باید نیت کنند وبدون نیت سجدهمقتدی
 نخواهد شد.ی تالوتش در رکوع ادا ازسه آیه قرائت نموده رکوع کند، سجده

ی تالوت واجب مانده است، ی شخصی چندین سجدهاگر بر ذمه :17مسهله 
ی گونه که سجدهوحاال به سبب بیماری قادر به سجده نمودن بر زمین نیست، همان

ی تالوت را نیز با اشاره ادا کند، فدیه دادن کفایت کند سجدهنماز را با اشاره ادا می
 و استغفار الزم است. نمی کند وبه خاطر تأخیر توبه

ی سجده نیز سجده واجب خواهد بود اگرچه از تالوت قسمتی از آیه: 18مسهله
 کل آیه را تالوت نکرده باشد.

به وقت طلوع و غروب و زوال آفتاب،  ؛اگر در اوقات مکروهه یعنی :19مسهله 
ا بجا ی تالوت ری سجده نمود، با کراهیت تنزیهی جایز است در این اوقات سجدهآیه

آورد،]ولی[ افضل وبهتر این است که بعد از خرون اوقات مرکوره سجده نماید واگر 
ی سجده را تالوت نموده درست نیست که در این اوقات در غیر اوقات مکروهه آیه

 ی تالوت را انجام دهد.سجده کند بلکه قبل از این اوقات، یا بعد از آن سجده

 تعداد آیات سجده] ومحل آن[:

 آیه سوره جزء ردیف
 206 اعراف 9 1

 15 رعد 13 2

 50 نحل 14 3

 109 بنی اسرائیل 15 4

 58 مریم 16 5

 18 حو 17 6

 60 فرقان 19 7
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 26 نمل 19 8

 15 سجده 21 9

 24 ص 23 10

 38 حم سجده 24 11

 62 نجم 27 12

 21 انشقاق 30 13

 19 علق 30 14

] که برآن عالمت سجده نوشته شده «حو » یی  اوّل سورهنزد احناف آیه تذکر:
ی سجده دارای دو آیه« حو»ی ی دوّم، ولی نزد شوافع سورهی سجده است نه آیهآیه[
 ی شکر است نه سجده تالوت.سجده« ص»ی سوره باشد وآیهمی
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 فضایل و مسایل زکات

زکات بر هر سرمایه دار صاحب نصاب فرض است. زکات به اعتبار  در دین اسالم
باشد. اگر هر صاحب نصاب زکات]اموالش را[ معاشرت یک نظام کامل و جامع می

حالی پیدا شده قابلیت خواهند یافت که از ب ردازد، قطعاع در زندگی مسلمانان خوش
ان به حیث مجموع از دیگران طلب قرض ویا گدایی نکنند، وبا پرداخت زکات مسلمان

 مشکل سود رهایی خواهند یافت.

 فضلیت زکات:

در قرآن کریم خداوند متعال حدوداع در سی ودو موضع نماز وزکات را با هم 
توان به اهمّیت زکات پی برد، ودر احادیث بی شماری از نبی ذکر نموده که ازآن می

بودنش تبیین  فضیلت زکات، ترغیب به پرداخت آن، و سودمند مکرم اسالم
و برای  باشد.ی آن در دین میوآشکارگردیده است که خود بیانگراهمّیت فوق العاده

 د:شده است، به یک حدیث توجه فرمایی تارک زکات وعید شدید وارد

َََُل قَاَه   َُْيهك َوَس َ َ َُى  ّلَلا َع ُاغا ُكهك  وَن ك َا ٍ َ يَأْه َِجا   َت َما مك »َعْن َعْهرك  ّللَك ُْنك َمَّْ ْن 
َََ   ّلَلا يَأْ َم  وككَياَمةك  ك عاناككهك شاَجاًعا َُْيَنا مكْصَر َقها مكنْ «يأاَؤٍْكع  ََراَ  َماوكهك إكَت َج   َ ُثَا قَأَ َأ َع

َا آََتهاَلا  ّلَلا مكْن َفْضُكهك ﴿ركَْابك  ّللَك َعَک َوَجَ     يَةَ  آل1 َوَت حَيَََّْ َ  َوِّكيَن يَأْهَخُا َن مبك
کندکه نقل می خدااز رسول ترجمه: حضرت عبد اهلل بن مسعود

فرمودند: هرکه زکات اموالش را ادا نکند، در قیامت مالش به صورت   حضرتآن
 حضرتگوید: س س آنراوی میشد.)خواهد اژدهای کچلی بر گردنش آویخته 

معنی آن به قرار زیر ما تفهیم و تالوت فرمودند که  ی قرآنی را بهمصداق یک آیه
ها بخشیده هرگز کسانی که از]دادن[ اموالی که خداوند به فضل خویش به آن» است:

شان بهتر است، بلکه بسیار بد است ودر ورزند گمان نبرند که این برایاست بخل می

                                                 
 .180آل عمأان: ـ  1
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شان انداخته خواهد ورزیدند بر گردنقیامت گردن بندهایی از آنچه بدان بخل می
 «.شد

 ب کیست؟صاحب نصا

گرم[ نقره ویا معادل 612[ پنجاه دو توله ونیم ]52.5هر مرد و زنی که در ملک او] 
آن به همین اندازه پول نقد، یا مال تجارت ویا کاالیی بیش از نیاز نزد او باشد ویا 
قیمت مجموعی این کاالها برابر با پنجاه و دو توله ونیم نقره باشد، صاحب نصاب 

 شود.گفته می

 وجوب]زکات[:شرایط 

 ن مسلمان بودن؛1
 ؛داشتن نصاب کاملن 2
 ن عاقل وبالغ بودن؛3
 ملک نصاب؛ن گرشتن یک سال بر4

 

 مهم زکات: یمسهلهچند 

اگر شخصی درآمد کافی دارد، ولی مقروض است وبه علت زیاد بودن  :1مسهله
 مخارن زندگی قادر به پرداخت قرض نیست، بر چنین فردی زکات واجب نیست.

شخصی درماه درآمد خوبی دارد، ولی در تمام سال نزد او مقدار نصاب  :2مسهله
 ماند، زکات بر او واجب نمی شود.زکات باقی نمی

تر ازآن باشد، پرداخت زکات ی نصاب ویا بیشاگر مبلغ وام به اندازه :3مسهله
 ،بعد از وصول الزم خواهد بود، واگرچند سالی وصول نشود، هنگام وصول ،آن
 ها گرشته را باید پرداخت نماید.کات تمام سالز
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اگر استاد فقیر و تهی دست باشد، جایز است شاگرد زکات خود را به  :4مسهله
 تری دارد.به استاد نیازمند ومستحق ثواب بیش زکات استادش به پردازد، بلکه دادن

یگر دادن مبلغ زکات برای ایصال ثواب به میّت جایز نیست، بلکه از د :5مسهله
 اموال برای میت ایصال ثواب کند ورنه ثوابی به میت نخواهد رسید.

 باشدها به دست پدر میاند، وپولپدر وپسر با هم به کسب وکار مشغول :6مسهله
رسد پدر باید زکات مبلغ نماید، مبلغ مرکور به قدر نصاب میها تصرف میو او درآن

این اموال است نه پسر. آری اگرملبغ را یاد شده را ب ردازد نه پسر؛ زیرا پدر مالک 
]مشروط به این که سهم هر کدام  شودتقسیم کنند بر هرکدام مستقالع زکات واجب می

 .[باشدی نصاب زکات به اندازه
 به پدر] ومادر[ جایز نیست.زکات دادن  :7مسهله
بچه اگر صاحب نصاب باشد مانند عبادات دیگر، به دلیل نابالغ بودن  : 8مسهله

زکات]نیز[ بر او واجب نخواهد شد، و بر ولی وسرپرست بچه الزم نیست زکات اموال 
 او را ادا نماید.

ها بین افراد مستحق، زکات از بنای ساختمان با اموال زکات و تقسیم آن :9مسهله
ها تملیکاع به افراد مستحق داده شود ]یعنی[ هم ساختمان شود البته الزم است کهادا می
ها س رد گردد وهم مدارک واسناد آن. تا او بتواند به هر نحوی که به آن اماکنخود 
 خواهد دران تصرف کند.می

قبل از  نیز  فقیر یمبلغی که بدون نیت زکات پرداخت شود و گیرنده :10مسهله
، زکات ادا نخواهد شد]گرچه مزکی بعداع نیت نیت مزکّی آن را خرن نموده باشد

 زکات کند[.
دادن زکات به برادر و برادر زاده وخواهر، اگر صاحب نصاب نباشند و : 11مسهله

جداست جایز  )زکات دهنده(شان نیز از مزکّیاند و مخارن زندگیمستحق زکات
 است.
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ت را اخران و به مبلغ زکا ،ی سهام داراناگر حکومت یا بانک با اجازه: 12مسهله
ی مالک شود، امّا اگر از اصل مبلغ بدون اجازهمستحق آن پرداخت کنند زکات ادا می

ادا کنند، زکات ادا نشده و برمالک الزم است مجدداع زکات اموالش را پرداخت 
نماید. واگر حکومت یا بانک از سود حاصل شده مبلغ زکات را ب ردازند، نه از اصل 

 شود.از مال حرام ادا نمی زکات وجه ادا  نخواهد شد؛ زیرا به هیز ،مبلغ زکات
 دادن زکات شوهر به همسرجایز نیست. :13مسهله
ی خود اگر زنی صاحب نصاب باشد، پرداخت زکات اموالش بر ذمه: 14مسهله

 اوست نه شوهرش.
ی آن  اوراق اگر اصل قیمت اوراق قرضه دار یعنی مبلغی که به وسیله :15مسهله
است با نصاب برابر باشد، بر مبلغ اصلی زکات واجب است، ار را خرید نمودهقرضه د

رسد نه ومبلغ زایدی  که درهر قرعه کشی، درصورت بیرون آمدن اسم به شخت می
جایی ه همان ب ]لرا[ باید مبلغ مرکور رابرداشتن آن جایزاست ونه برآن زکات واجب.

 صدقه نماید. ،ویا بدون نیت ثواب دریافت نموده برگرداند.جای که ازآن
اگر کسی به نیت تجارت)وخرید وفروش( زمینی خرید ، هرسال بر  :16مسهله

 ؛مثالع فروخت بازار اعتبار دارد.قیمت آن زکات واجب است و]در این مورد[ قیمت 
زمین را به قیمت صدهزار]تومان [خریده بود وپس از تکمیل سال قیمت آن 

واگر زمین را برای  ید باید زکات پانصد هزار را به پردازد.پانصدهزار]تومان [گرد
خریده بود نه برای تجارت، زکات برآن واجب نخواهد بود.  شخصی خودضرورت 

واگر به منظور حفاظت ونگهداری سرمایه خریده است در این صورت نیز باید زکات 
 .کندآن را پرداخت 

اشت بعداع اراده نمود که آن را قصد فروش ند ،اگر به وقت خرید زمین :17مسهله 
 گردد. واجب نمیاو نفروخته زکات بر راآن بفروشد، تا زمانی که
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تش را کم قبل از تکمیل سال ویا بعد ازآن، زکاجایز است  که شخت  :18مسهله
 .کم ] وقسط وار[ ادا کند

رسد ای پول جمع کرده است که به حدّ نصاب میاگرکسی در کمیته :19مسهله
پرداخت زکات اموال جمع شده  وشخت مرکور هیز گونه قرض وبدهی هم ندارد،

نیز ضروری است، وهنگام ادای زکات باید مبلغ مرکور را با اصل مال و]دیگر[ نقود 
 محاسبه بنماید.

پندارد که از ند وچنین میکاگر شخصی مالیات و عوارض ادا می :20مسهله
مالیات به خاطر  شود، این تصورش اشتباه است؛ زیراپرداخت مالیات زکات نیز ادا می

یابد، در حالی که زکات ضروریات ملکی از سوی حکومت بر صاحب ملک تقرّر می
[ ازمالیات وعوارض ]لرا واجب بر فرد مسلمان است یی الهی و عبادتیک فریضه

نشده بلکه پرداخت زکات به صورت مستقل و جداگانه بر او  حکومتی زکات ادا
 واجب خواهد بود.

 تریننزدیک ، برای دریافت مسایل دیگر زکات بهنوشتیم ما چند مسأله تذکر:
 علما و دار اکفتاء خود مراجعه فرمایید.
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 نماز تسبیح

یک سالم نمازتسبیح دارای اهمّیت فراوان است،]و[ آن چهار رکعت است که با 

ّللك َوَت إكوَه »بار بایدتسبیح هر رکعت هفتادو پنو شود، درخوانده می ساهَ اَن  ّللك َو ََنرا ك
 است:شود، روش ادای آن دراین روایت آمده خوانده «إكتَ  ّللا َو ّللا  َ َ ا 

ََهَا:ك ُْنك َعْهرك  ْوناَیُكبك   َََُل قَاَه وكُْ َُْيهك َوَس َِسا َه  ّللَك َ َُى  ّللا َع َ َأَن  اَی »َعنك  ُْنك َعَها: 
َ إكَذ   َصاه  ََ ا ُكَك َعْشَ  خك َ اَی َعَنا اَ َأَت أاْعیكيَكَ َأَت َأْمَن اَكَ َأَت َأْيها َ َ َأَت َأفْأ َعَها:ا

 ََُْ َ  اَ َقركَِها َوَيركيَ هاَ َخیَلَ ا َوَعْنَر اَ َ غك َ ا أَْنَ  فَأ َ  َذوكَك َ َفَ   ّلَلا َوَك َذنْأَهَك َأَوَوها َوآخك
َةَ  ََة  فَا ك َِْر ََات  عَأْكَ أا  ك را ْك  ََِر ََُِْع  َصاه   َأْن عاَصُْكَ  َأ نكَيَْهاَ َعْشَ  خك ََ َ  ا َوَع  وََرهك َ اَ سك

ْكَْابك َوسا   َُْ   ساْهَ اَن  ّللَكَ  ْو ََة  َوأَْنَ  قَااكٌَلَ قأا َِْر ًَِ َ فَإكَذ  فَأَ ْ َ  مكَن  ْوككَ  َء ك  ك َأَوهك 
َا وَ  َكَ َوَت إكوََه إكَت  ّلَلَا َو ّلَلا َأْرَ اَ ََخَْف َعْشَ َ  َمَ ً َ ُثَا عَأ َْرعاَ فَأَْكا ِا َْنرا ّللك َْ َِ ركٌع َو  أَْنَ  

ٌر  َعْشً  َ َا َوأَْنَ  َساجك ًر َ فَأَْكا ِا َا َعْشً  َ ُثَا عَأْه كع َساجك َ فَأَْكا ِا َِْأَسَك مكَن  و ُّرا  ك ُثَا عَأْ َفعا 
َا َعْشً  َ ُثَا عَأْ َفعا  َا َعْشً  َ ُثَا َعَّْجاراَ فَأَْكا ِا َِْأَسَك مكَن  وَُّّجا ٍك فَأَْكا ِا َعْشً  َ ُثَا عَأْ َفعا 

َ إكنك َِْأَسَكَ فَأَْ  ََات  ََِر َُِْعك  ََ ا َذوكَك  ك َأ ََة  عَأْف َِْر َا َنَ  ك را ْك  َا َعْشً  َ َفَِّوكَك ََخٌْف َوَسْه كا ِا
ََْ  َففك  را ْك مجااََة  َمَ ً َ فَإكْن یَْ  ََْ َ فَإكْن َیْ عَأْف ََْ  َأْن عاَصُْكَيَها  ك را ْك يَأْ م  َمَ ً  فَافْأ ََْ   ْسََْی  عَأْف

ََْ  َففك  را ْك َسَنة  َمَ ً َ فَإكْن َیْ عأَ َففك  را  ََْ َ َففك  عانا كَ  َمَ  ً  ْك َشْه   َمَ ً َ فَإكْن َیْ عَأْف  1«.ْف

به  خداکه رسولروایت است از حضرت عبد اهلل بن عباس ]روش اوّل:[  
! آیا به تو یک هدیه، ارمغان ویک خبر من فرمودند: ای عموی حضرت عباس

ی گناهان کنی خداوند متعال همهها عملآیا ده چیز به تو نگویم که اگر برآنندهم؟ 
آمرزد؟ تو اعم از قدیم وجدید، خطا وعمد، کوچک و بزرگ، پنهان و آشکار را می

ی دیگری و سوره« فاتحه»ی وآن این که چهار رکعت ادا نما، ودر هر رکعت سوره

ساهَ اَن »ای پانزده بارکلماتقکه ایستاده که از قرائت فار  شدی درحالیبخوان، زمانی

                                                 
 ، باب صلوة التسبيح.1/190ـ سنم ابی داؤد: 1
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ّللك َوَت إكوَه إكَت  ّللا َو ّللا  َ َ ا  را بخوان، هنگام رکوع در رکوع ده بار،  « ّللك َو ََنرا ك
بلند شدن از رکوع ده بار، وس س در سجده]اول[ ده بار، ودر جلسه ده  ]قومه[وهنگام

بلند نمودن سر از سجده ده بار]تسبیح مرکور ی]دوّم[ ده بار، وبه وقت بار، ودر سجده
تسبیح مرکور را بخوان[ )آنگاه برای رکعت دوّم برخیز( درهر رکعت هفتاد وپنو بار

توانی این نماز را ، لرا در هر رکعت به همین صورت عمل کن. اگر میشودخوانده می
توانی هم نمیتوانی، هرهفته یک بار، واگر این را واگر هر روز نمی هر روز بخوان،

درماه یک بار، واگر براین هم قادر نیستی، سالی یک بار واگر این را نتوانی]حدّاقل[ 
 را ادا کن. در عمر یک بار، حتماع آن

ُْهاََل...؛که بعد از ثناء]یعنیروش دوّم این ]روش دوّم:[ پانزده بار  [ساهَ اَنَ   و
تسبیح مرکور را بخوان، باز ده بار قبل از رفتن به رکوع، ده بار در رکوع،ده بار 

ی اولی ، ده بار درجلسه]نشست درقومه]هنگام بلند شدن از رکوع[، ده بار در سجده
ی ی دوّم ]تسبیح مرکور را بخوان[ س س بعد از سجدهبین دوسجده[ و ده باردر سجده

   1[.رکعت بعدی بلند شو]و درهر رکعت به همین  ترتیب عمل کندوّم منشین وبرای 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
،]باب[ التأغيب 1/269للمن ر):، باب ما جاء فی صلوة التسبيح، التأغيب والتأهيب 1/109ـ جامع تأم ): 1

 فی صلوة التسبيح.
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 فضایل و مسایل اعتکاف

   ُى  ّلل عُيه وسَُل ُى  ّلل عُيه وسَُل َأَن  ونَ   -عن عااشَة ِهَ   ّلل عنها  وجك  ون ْك 
اِبَ ُثَا  ْعَْْ  َأ و جاها مكْن  ََِمضاَن؛ َيت َع فَا ا  ّلل عََ َ  من  ْك ا  وَشَ   َْلو خك راَن يََْ

 1.ََُرك 
تا زمان وفات درعشر اخیر  فرماید: نبی اکرممیترجمه: حضرت عائشه

 نشستند.رمضان اعتکاف می نمود، س س همسرانش بعد از او به اعتکاف می

َََُل قَاَه  َعنك  ُْنك  َُْيهك َوَس ْك َ َُى  ّللا َع َ َعنك  وَن ك ُْْكَغاَء َوْجهك ».... َعَها:  ََْ  يَأْ ًما   َوَمنك  ْعَْ
َا َُأنْيَ  ْْلافكَكنْيك  َْرا ِك ٍكَاَ را ُّ َخْنَرا  أََُأ َ  َخَنا ََ ِك َ  َََ   ّلَلا َُأْيَنها َوَُأنْيَ  ونَا   2«. ّللَك َج

فرمودند: کسی که برای  روایت که رسول اهلل ابن عباسترجمه: از حضرت 
ی خشنودی خدا یک روز اعتکاف نماید، خداوند متعال درمیان او و جهنم به اندازه

 مشرق ومغربی اندازد که مسافت هر خندق، دورتر از فاصلهسه خندق فاصله می
 است.

سبحان اهلل! وقتی فضیلت یک روز اعتکاف این قدر است، فضیلت  :[1]فایده
اند که اعتکاف ده روز پایانی رمضان مبارک چقدر خواهد بود؟ خوش نصیب کسانی

 گردند.در ساعات رمضان اعتکاف نموده و مستحق فضیلت مرکورمی

َِسا َه  ّللَك  َ َأَن  َُْيهك وَ  -َعْن  ُْنك َعَها:  َََُل َ َُى  ّلَلا َع ْك ك   -َس َْ َْ هاَ  »قَاَه  ك  ْونا
ُْكَها ََََّناتك را َْ ََامك ك   َََََّْناتك َر ْك ا  وُِّّنا َبَ َو اَْ   وَها مكْن   َْ   3«.يَأ

فرمودند: معتکف از گناهان  خداگوید: رسولمی ترجمه: حضرت ابن عباس
برایش نوشته داده است هایش همان طور که خود انجام میشود، ونیکیمحفوظ می
 خواهد شد.

                                                 
 .1/2٧1صحيح البخار): باب اإلعتکاف فی العشأ االوا أ،ـ  1
 .٧٣26،حدیث شماره٥/2٧9المعجم األوسط للطبأانی:ـ  2
 .1٧81(]حدیث شماره:128سنم ابم ماجه، باب فی ثواب اإلعتکاف:صـ  ٣



                                                                                              مبارک رمضان فضایل و مسایلِ ماه                                                                  198 

 

 در این حدیث دو فایده از فواید اعتکاف بیان شده است: :[2]فایده
 ماند.نشیند از گناهان مصون مین به تعداد روزهایی که معتکف، اعتکاف می1
داد مثل: عیادت ن  ثواب تمام اعمال نیکی که دربیرون ]قبل از اعتکاف[ انجام می2

ستمندان، حضور در مجالس علماو... که در حال مریض، تشییع جنایز، کمک به م
 شود.ی اعمالش ثبت میها را انجام دهد برای او در نامهتواندآناعتکاف نمی

 درحدیث دیگری آمده است:

ٌََ   كَِاَنً َو  كيْكََّاِبً  افكَ  َوها َما عَأَكَرَم مكن َذنهكهك   1.َمنك  عَْ
واخالص اعتکاف نماید، گناهان ن ترجمه: کسی که برای رضای خدا با ایما 
 ی او بخشیده خواهد شد.شتهگر

ها وارد شده، ی معافی آنمراد ازگناهانی که در این حدیث وعده  :[3]فایده
گناهان صغیره هستند؛ زیرا برای معافی گناهان کبیره توبه شرط است، زمانی که 

واز گناهان  معتکف در لحظات مبارک رمضان به دربار خدا الحاح و زاری نموده
ها را تکرار نکند قطعاع سابق خویش صادقانه توبه کند و عزم بنمایدکه درآینده آن

 اش آمرزیده خواهد شد. گناهان کبیره
گرفته و به توانند مصداق این حدیث نبوی قرار در این صورت گناهان کبیره نیز می

 هتمام ورزد.شوند. لرا معتکف باید به توبه واستغفار اسبب اعتکاف بخشیده 

ََْش ك  َْلَو خك ك مكْن  ِا  ك  و َََُل  اَاوك َُْيهك َوَس َِسا ها  ّللَك َ َُى  ّللا َع َعْن َعااكَشَةَ قَاَوْ   َراَن 
ََِمَضانَ »ََِمَضاَن َويَأكا ها   ََْش ك  َْلَو خك ك مكْن  ِك  ك  و ََُة  وَكْر  2«.َ ََ ْو  وَْي

در عشر اخیر رمضان به  خدارسولگوید: میترجمه: حضرت عائشه
 ی اخیر رمضان جست وجو کنید.فرمودند: شب قدر را در دههنشست ومیاعتکاف می

                                                 
 .8/2٤٤اإلعتکاف وليلة القدر:کنز العمّال، کتاب الصوم، الفصل السابع فی ـ  1
 .[2020(]حدیث شماره:1/2٧0صحيح البخار)، باب تحأّ) ليلة القدرفی الوتأمم العشأ االوا أ:ـ 2
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یافتن شب قدر است که بیش از هزار ماه فضیلت  ،مقصود از اعتکاف: [4]فایده
دارد، همچنین در این روایت دستور اهتمام به جست وجوی شب قدر در عشر اخیر 

های فرد قرار دارد، لرا بهتر این رمضان وارد شده که از روی احادیث دیگر در شب
به عبادت های فرد را است که تمام این ده شب را به عبادت روزکند ورنه حدّ اقل شب

 س ری نماید.

 ضروری: یمسهلهچند 

باشد. یعنی؛ در هرمسجد می« سنت مؤکده علی الکفایه»اعتکاف عشر اخیر رمضان 
ی شهرهای بزرگ و دریکی از مساجد روستاهای کوچک، اگر یک شخت محله

ی اهل محله و روستا ادا خواهد شد واگر هیز کس اعتکاف کند، سنت از طرف همه
 شوند.اعتکاف نکند همه ]بنابر ترک سنت[ گناهکارمی

 مسهله پیرامون اعتکاف رمضان:چند 

غروب خورشید روز بیستم رمضان آغاز  پیش ازاعتکاف مسنون رمضان  :1مسهله
وتا رییت هالل شوال ادامه خواهد یافت لرا معتکف باید اندکی پیش از غروب آفتاب 

 روز بیستم در محل اعتکاف حضور یابد.
ت مردم همان محله درهر محله یا روستایی که اعتکاف صورت گیرد سن :2مسهله

 شود گرچه اعتکاف کننده از محله و روستای دیگری باشد.و روستا ادا می
آید نه اعتکاف چند روز از عشر اخیر رمضان، اعتکاف نافله به حساب می: 3مسهله

 اعتکاف مسنون.
 .کنندی خود اعتکاف باید به جای مسجد در خانهزنان می :4مسهله
کندکه من برای خشنودی برای اعتکاف مسنون نیت قلبی کفایت می :5مسهله

 ی پایانی رمضان را به اعتکاف می نشینم.خداوند متعال دهه
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 به اعتکاف نشاندن جایز نیست. با کرایه، کسی را :6مسهله
 اگر در مسجدی بیش از یک نفر اعتکاف کند، به همه ثواب می رسد. :7مسهله
باید قبل از غروب آفتاب روز بیستم انجام ون مینیت اعتکاف مسن : 8مسهله

و بعد از غروب  شودگیرد،]لرا[ اگر شخصی بدون نیت اعتکاف به موقع وارد مسجد 
 ، اعتکاف مسنون ادا نخواهد شد.کندآفتاب نیت اعتکاف 

 برای صحت اعتکاف مسنون امور ذیل ضروری است: :9مسهله
 ن مسلمان بودن؛1
 ن عاقل بودن؛2
 تکاف نمودن؛ن نیت اع3
 ن اعتکاف نمودن مرد درون مسجد؛4
 ن پاکی مرد و زن از جنابت و موجبات غسل؛ 5
این شرط، برای جواز اعتکاف است لرا اگر کسی در حال جنابت اعتکاف  را )

 (.شودشروع نماید، اعتکافش درست است امّا گنهکار می
 زن از حیض ونفاس خالی]وپاک[ باشد؛ن 6
اگر در اثنای اعتکاف، به هر دلیلی نتواند روزی را روزه  ن  روزه بودن؛) لرا7

 بگیرد، اعتکاف مسنون نیز از بین خواهد رفت(
آید ویا به مرضی مبتال است که دیگران اذیت مین کسی که از بدنش بوی بد  8
اندک است وبا استعمال  ی اوشوند، چنین شخت به اعتکاف ننشیند، البته اگر بدبومی

 .باشدمی[ جایزشگردد،]اعتکافرفته، اذیت مردم زایل می ی از بینیخوشبو

 امور جایز در حال اعتکاف:

  ؛خوردن وآشامدن)به شرطی باعث تلویث مسجد نشود([ 1]
  ؛خوابیدن[ 2]
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 ؛های ضروریصحبت[ 3]
 ؛منعقد نمودن عقد نکاح خود یا دیگری ویا هر عقد دیگر [4]
 ؛هاتعویض لباس[ 5]
 ؛استعمال خوشبوی [6]
 ؛مالیدن روغن [7]
 شانه زدن]سر و ریش[)به شرطی که حصیر، قالین و... مسجد خراب نشود(  [ 8]
ی مریض وتجویز دارو برای او به شرط این که بدون مزد باشد، ویزیت و معاینه[ 9]

 ؛ ورنه مکروه است
 ؛شستن ظروف وغیره [10]
خرید وفروش لوازم ضروری بدون احضار مبیع در مسجد؛ زیرا محل تجارت  [11]

 ؛قرار دادن مسجد جایز نیست
 ؛شیر دادن بچه برای زنان شیرده[ 12]
 ؛نشیندنصب پرده وچادر بر جایی که معتکف می [13]
 ؛تغییردادن محل اعتکاف در مسجد [14]
ظرف برای شستن همراه داشتن رخت خواب،صابون، ظروف خورد ونوش،  [15]
 ؛ها، وکتب دینی برای مطالعه به قدر ضرورت ونیازدست

 :ممنوعات ومکروهات

 [ حرف های بی ضرورت]و بیهوده؛1]
مجالت ، نگهداری ویا گوش فرا دادن به آوردن، خواندنبه مسجد  [2]

 ؛هوده، ودروغین و مضامین ضد اسالمهای زشت، بیمشتمل برداستان ونوشتارهای
 ؛روزنامه و رسایل تصویردار وحاوی خبرهای دروغینآوردن  به مسجد همچنین [3]
 ؛آوردن وسایل بیش از قدر ضرورت و انتشار آن در مسجد [4]
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 ؛ی بی جا از برق،گاز وآب مسجد بدون ضرورت ونیازاستفاده [5]
 کشیدن سیگار و قلیان و...،[6]
داشته باشد و حجامت نمودن درعوض مزد، امّا اگرشخصی نیاز به حجامت  [7]

توان از حجامت گر معاوضه ی مجانی یافته نشود، در چنین صورتی میحجامت کننده
 گیر استفاده نمود به شرطی که حجامت کننده بیرون ومعتکف درون مسجد باشد.

 نیازهای طبعی:

توان از مسجد خارن شود به این بنابر نیاز دستشویی و استنجا و... معتکف می
 تفصیل که:
 ترین محل را انتخاب کند.برای دستشویی وغیره نزدیکن 1
ن اگر متصل با مسجد سرویس بهداشتی وجود دارد و در استفاده از آن حرجی 2

 تواند بدین منظور به جای دورتری برود.ها استفاده نماید ورنه مینیست، ازآن
ن اگر سرویس بهداشتی مشغول باشد انتظارکشیدن اشکال ندارد ولی پس از 3

 فراغت نباید آنجا درن  کند.
ن در راه رفت وآمد به دستشویی برای قضای حاجت، مختصر گفت وگو اشکالی 4

 ندارد به شرطی که مجبور به توقف وایستادن نشود.

 اعتکاف بانوان:

کنند ومرد و زن را در ی عبادات در میان مرد و زن فرق نمیای در زمینهعدّه
آورند. انگلیس در لباس دنیوی اعتکاف یک جا گرد میها و ]محل[ مساجد، عیدگاه

که فرق در وغیر مقلدان در پوشش دینی تفریق زن و مرد را از بین بردند. حال آن
 اند:ت مرد و زن هم تقاضای عقل است و هم نقل]؛ زیرا[ عبادات بر دو قسماعباد
 ن مالی2ن بدنی        1
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یعنی؛ در نصاب زکات، شرایط زکات ازآن جایی که در مال مرد و زن فرق نیست 
وغیره تفاوتی وجود ندارد در عبادات مالی نیز بین زن و مرد فرقی وجود ندارد. 
بخالف آن از آنجایی که در ساختارجسمانی مرد و زن تفاوت وجود دارد، المحاله در 

 عبادات بدنی فرق باید باشد.

 نمونه: چند مثال و

تواند که زن در ایام مخصوص نمیگیرد، حال آنمین مرد در تمام رمضان روزه 1
 روزه بگیرد.
تواند به تنهایی به سفرحو ن در مورد وجوب حو یک نصاب وجود دارد، مرد می2

 برود ولی برای زن وجود محرم نیزشرط است.
 ن در لباس احرام مرد و زن تفاوت وجود دارد.3
 آهسته. گوید ولی زنن مرد به آواز بلند تلبیه]لبیک[ می4
رود، در حالی که زن به مرد رمل نموده وبه قوت راه می ،ن در دوران طواف 5

 صورت معتدل راه می رود.
ی چپ کندیعنی؛چادر احرام را از زیر بغل راست رد وبر شانهن مرد اضطباع می6
 گرارد، ولی برای زن  این کار جایز نیست.می
 بدود، ولی زن نباید چنین کند.ن مرد در هنگام سعی]بین صفا و مروه[ باید 7
ن برای مرد حلق)تراشیدن سر(]برای خرون از احرام[ افضل است، امّا برای زن  8

 باشد.ناجایز می
 ن در حدود شرعی میان مرد و زن فرق است.9
 ن  در کفن و دفن مرد و زن فرق است.10
ز قبیل ی این تفاوت به خاطر ساختار بدن و حجاب است. وچون اعتکاف نیز اهمه

عبادات بدنی است از این رو باید درآن بین مرد و زن فرق باشد. واین تفاوت از قرآن 
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اند: وحدیث و عمل متوارث ثابت است. از این جهت فقها در پرتو کتاب و سنت نوشته
اش اعتکاف برای مرد در مسجد محله و برای زن در ]مسجد و[ محل مخصوص خانه

 1.نمودن افضل است

رك   ك  َعاركفا نَ  َوأَنْاَلْ ﴿فرماید: خداوند در قرآن کریم می   2  ْوَنََّاجك

 درحالی که شما در مساجد معتکف هستید.]با زنان مباشرت نکنید[ ترجمه: 

ُْه ك فكی نویسد: در تفسیر این آیه می ه[ 370امام ابوبکرجصّاص]م َو ْمَا َش طا  و
رك  ٍاوَن  ونْكََّاءك فَإكنَها وُك ْكَجاهك   دَّجك   3.َخاَ ٌة  

 ی مردان است نه زنان.ترجمه: شرط ماندن در مسجد) به وقت اعتکاف( ویژه
فرمودند: من در عشر اخیر  فرماید: باری رسول اهللروایت میحضرت عائشه

نشینم، ام المؤمنین از وی اجازه خواستند)که او نیز اعتکاف رمضان به اعتکاف می
استند خو از حضرت عائشهاجازه دادند، حضرت حفصه کند( آنحضرت
، زمانی که ام ]نیز[گرفتی او را د، حضرت عائشه اجازهی او را نیز بگیرکه اجازه

این را دیدند)به خدمت گزاران خود دستور دادند المؤمنین زینب بنت جحش 
 یامبرنصب گردید، هنگامی که پ نیزی اوخیمه و(کنندنیز نصب  را ی اوکه خیمه
های زیاد با دیدن خیمه بردندی خود تشریف مینماز به سوی خیمهپس از 

چیست؟ صحابه عرض کردند: حضرات عائشه، حفصه و  هاخیمهفرمودند:]جریان[ این
 حضرتاند، آنها را نصب نمودهاین خیمهزینب بنت جحش رضی اهلل عنهن 

 حضرکه آنکنم، چناناعتکاف نمی اند، منی نیکی نمودهها ارادهفرمودند: آیا آن
 .4از اعتکاف بیرون رفتند وپس از عید فطر در ماه شوال ده روز به اعتکاف نشستند

                                                 
 .1/209هدایه:ـ  1
 . 18٧البقأة: ـ  2
 .1/٣٣٣احکام القأآن للجصاص:ـ  ٣
 .1/2٧٤ثمّ بدا له هن یخأج:صحيح البخار)، باب مم اراد هن یعتکف ـ  ٤

javascript:void(0)
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شود که زن در مسجد خوانندگان محترم! از این حدیث به وضوح معلوم می
های ازوان مطهرات حکم پس از اطالع از خیمه اعتکاف نکند ورنه رسول اکرم

 نمی دادند. ها راکندن خیمه
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 فضایل ومسایل شب قدر

ِك  »فرمودند روایت است که رسول خدا از حضرت ابوهریره ََُة  وَكر َمن قَاَم وَي
  1«.إكَِاَنً َو إكيْكََّاِبً  افكَ  َوها َما عَأَكَرَم مكن َذنهكهك 

اش عبادت کندگناهان گرشته ،]ترجمه:[ کسی که با ایمان واخالص شب قدر
 بخشیده خواهد شد.

 دو شرط ذکر نمودند: حضرتفضیلت آن ولی برای رسیدن به این
ی فرد ن عبادت کننده مؤمن باشد یعنی؛ دارای عقیده صحیح باشد، اگر عقیده1

درست نباشد، نه یک شب قدر، بلکه اگر هزار شب قدر نیز عبادت کند، محروم 
اصل و بنیاد]امور[ است، اگر بنیاد واساس درست نباشد ساختمان ماند؛چراکه عقیده می

اند، اگر یک عقیده یعنی؛ عقاید اساس اسالم ؟تواند استوار بماندعبادت چگونه می
فاسد باشد گمراهی مقدر خواهد بود. از این جهت الزم است برای مستفید شدن از 

 ن را به سوی آن فرا خوانیم.برکات این شب، عقیده اهل سنت را التزام نموده ودیگرا
ن نیت عبادت کننده درست باشد؛ زیرا اگرهدف ریا وسمعه باشد، تمام شب 2

 ت به هدر رفته است.ابیداری وعباد
 
 

 فایده:
در این حدیث وامثال آن که ذکر معاف شدن گناهان وجود دارد، مراد از آن گناهان 

ای معافی حقوق العباد، ادا نمودن صغیره است، امّا برای معافی گناهان کبیره توبه وبر
 حقوق ویا طلب عفو ضروری است، به صرف عبادت هرگز معاف نخواهند شد.

 است؟ ، شب قدرکدام شب

ََُة  َِسا َه  ّللك  ُْی  ّللا عُيهك وسَُْل قاه  َ ََ و  وَي َعن َعااكشَة ِهی  ّللا َعنَها َأَن 
ََِمَضانَ  ََش ك  َْلو خك ك مكن  ِكفكی  و  1. وَكر

                                                 
 .1/2٧0صحيح البخار)، باب فضل ليلة القدر:ـ  1
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ی اخیریعنی؛ بیست ویک، بیست و سه، دهه فردهای ترجمه: شب قدر را در شب
و جو کنید. شبیه همین حدیث، حدیثی بیست وپنو، بیست وهفت و بیست ونه جست

نیز وارد شده است که حضرت عباده بن  22612، بشماره:16/399در مسند امام احمد:
ب است؟ در کدام ش در مورد شب قدر پرسیدند که از رسول خدا صامت
 ی اخیرجست وجو نمایید.های فرد دههرا در شبفرمودند: آن   حضرتآن

 دعای مخصوص شب قدر:

َُهاََل إكَنَ  َعفا ٌّ  اكبُّ :»گونه دعا باید نمودکهفرمودند: در شب قدر این خدارسول  و
ََفَ  فَاع ا َعنْكی  2«. و
داری، لرا میای و عفو و بخشش را دوست پروردگارا! تو بسیار بخشنده ترجمه:

 مرا معاف فرما.

 در شب قدر از امور بیهوده پرهیز باید کرد:

در چنین شب مبارکی نیز بسیاری از افراد امت دامن اعتدال را رها و اسیر افراط 
گردانند: چراغان نمودن مساجد، با اهتمام وتفریط گشته خود را مستحق عتاب الهی می

 التسبیح، ]از این قبیل موارد هستند[. ةو برگزاری نماز جماعت صلواعالن نمودن 
ی اهلل متعال در این شب مبارک به ما توفیق عبادت وبندگی عطا وآن را  وسیله

 آمرزش ما بگرداند.
 
 

                                                                                                                     
 .1/2٧0صحيح بخار):ـ  1
 ، باب الدعاء بالعفو والعافيةِ.2٧٤سنم ابم ماجه:صـ  2
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 ی قضای عمریمسهله

ارشاد  103یآیه« نساء»ی ، سورهقرآن کریم جزء پنجمدرخداوند متعال 

َ    فرمایدمی ََ َُى َراَن ْ ﴿إكَن  وَص ]یعنی؛[ خداوند متعال نماز   ركَْاًِب َمْ قا َتً    ْوناْؤمكنكنيَ  َع
است، از این جهت ادای نماز در وقت را در اوقات مشخصی بر مؤمنان فرض نموده

مقررضروری است.آری اگرهراز گاهی بنابر عرر، بیماری، ویا محظور دیگری نماز 
نظر به اهمیت این عبادت شریعت اسالم تأکید اکید به ادای آن در سر وقت ادا نشود، 
بسیاری از مسلمانان  ؛است. امروزه زمان سهل انگاری است، اوالعوقت دیگری نموده

خوانند، واگرگاهی بخوانند اعتنایی به شرایط وآداب آن ندارند و نمازی نماز نمی
 کنند.ت تقدیم میای از نشست وبرخاست اسبدون خشوع وخضوع که نمونه

الزم بود که مسلمان از ترک عبادت مهمّی چون نماز نادم وپشیمان و تائب شود و 
ی خویش را فوراع قضا نماید. متأسفانه بعضی مطابق با دستور شرع نمازهای فوت شده

بنابر کم علمی ونادانی خویش این امر را نیز به خواهشات نفسانی خود  ،از متولیان دین
 ند.اهدچار افراط وتفریط شد و دهواگرار نمو
نیازی به قضای نمازهای قضا شده نیست وصرف توبه]و استغفار[  گوید:میگروهی 

کافی است. ازطرف دیگربعض اهل بدعت صورت عبادت را تغییر واین راه حل را 
تمام عمر دشوار است لرا در آخرین جمعه رمضان  نمازهای ارایه کردند که قضای
ایجاد نموده و گفتند: فقط با ادای چهار رکعت به « قضای عمری»نام مبارک نمازی به
 ی نمازهای زندگی ادا خواهد شد.شکل خاص همه

های دروغینی برای این نماز مخصوص منتشر این افراد در رمضان مبارک پیامک
شود، عموم ها میکنندکه به سبب آن تعداد برزگی از امت شکار فریب آنمی

خوانند وپس از وح نیز این را صحیح پنداشته، تمام عمر نماز نمیمسلمانان ساده ل
 کنند که نیازی به ادای نمازهای قضا شده  نیست.خواندن این نماز، تصور می
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 یدرحالی که نظر اهل سنت وجماعت جدا از هردو گروه این است که؛ نه قضا
ونه چهار رکعت ساقط می شود  ی انساننمازهای قضا شده با توبه واستغفار از ذمه

کند، بلکه بجا آوردن ها کفایت میی رمضان، به جای آنمخصوص در آخرین جمعه
 باشد:قضای نمازهای فوت شده به دالیل زیر واجب و ضروری می

 احادیث مبارکه:

َمن  »کند که وی فرمودندنقل می از آنحضرت ن حضرت انس بن مالک1
َِ  ِا إت ذوكَ نََّ   ًَ  فُيص ْك إذ  ذَرَ هاَ ت     .1«رَفا

ترجمه: هرکه نماز را )سر وقتش( فراموش کند، الزم است چون یاد افتد)که فالن 
 ای ندارد.را بخواند]؛زیرا[ سوای این کفارهنماز را نخوانده( آن

 ن در صحیح مسلم همین روایت با اختالف الفاظ به این شکل آمده است:2

َ قَاَه  َََُل   َعْن أََنفك ُْنك َماوكك  َُْيهك َوَس ُّ  ّللك َ َُى  ّللا َع ً َ َأْو ََنَم »قَاَه َن ك ََ  َ  َ َمْن َنَّك
َِعأاَها َأْن ياَصُْكَيَها إكَذ  ذََرَ َها َفا َْ  2«.َعْنَهاَ َف
ارشاد فرمودند:  کند که رسول اهللروایت می ترجمه: حضرت انس بن مالک
یاد ه اش این است که چون برود، کفارهخواب ه هرکه نمازی را فراموش کند ویا ب

 افتد آن را ادا نماید.
 ن امام نسائی در سنن خود روایتی آورده است که:3

َََُل َعنك  وَ جا ك يَأْ قارا َعنك  َُْيهك َوَس َِسا ها  ّللَك َ َُى  ّلَلا َع َعْن أََنفك ُْنك َماوكك  قَاَه سائكَ  
ََ ك  َِعأاَها ياَصُْكيَها إكَذ  ذََرَ َها»اَه َأْو يَأْغفا ا َعْنَهاَ قَ   وَص  3«.َرَفا

                                                 
 باب مم نسی صالة. 1/88صحيح بخار):ـ  1
 .1/2٧صحيح مسلم:ـ  2
 ، باب فی مم نام عم صلوة.1/100سنم نسائی:ـ  ٣
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در مورد شخصی سؤال  خدامی فرماید: رسول ترجمه: حضرت انس بن مالک
اش این فرمودند: کفاره  حضرتشد که وقت نماز بخوابد و یا از نماز غافل شود، آن

 را قضا کند.یاد آورد آنه است که چون نماز فوت شده را ب

 :[] صحابهاقوال 

نقل نموده که  را قول حضرت عبد اهلل بن عمر «  مؤطا»در ن امام مالک1 
 فرمودند:

ُْياَص ْك » َماماَ فَأ َََُل  اك َ فَإكَذ  َس َمامك ََُْل َيِّْراْ  إكت َوهاَ  َمَع  اك َ  َ ًَ  مكْن َ َعكهكَ فَأ َمْن َنَّك
ََْرَها َ واَيَص ْك َُأ َ َ ُثا  1«. وَصََ   ْلاْخَ   َ ََعها  َو ك َنَّك

 عمر کند که ابنروایت می از حضرت عبد اهلل بن عمر  ترجمه: حضرت نافع
فرمود: هرکه نمازی را فراموش کند، وس س زمانی که با امام مشغول نماز جماعت می
های دیگر را راموش شده را خوانده، آنگاه نمازیاد افتاد، پس از سالم امام نماز فه بود ب
  بخواند.
به نقل از حضرت ابوعبیده بن عبداهلل بن « جامع ترمری»در ن امام ترمری2
 اندکه ایشان فرمودند:نوشته مسعود

َا ٍ َ قَاَه  قَاَه َعْهرا  ّللَك   ُا   »َعْن َأكك عاَهْيَرَ  ُْنك َعْهرك  ّللَك ُْنك َمَّْ إكَن  داْش كركنَي َشَغ
َُْي ك َما َِسا َه  ّللَك َ َُى  َ َيَت َذَهَب مكَن  و َُِْعك َ ََُ  ت  يَأْ َم  ْلَْنَراك َََُل َعْن َأ َُْيهك َوَس  ّلَلا َع

ََْصَ َ ُثَا َأقَاَم  ًت فََلَذَنَ ُثَا َأقَاَم َفَصَُى  وهُّْهَ َ ُثَا َأقَاَم َفَصَُى  و َفَصَُى َشاَء  ّلَلَا فََلَمَ  ُكََ
َ أَ  َكَشاءَ  دَْغ كَبَ ُثا  2«.قَاَم َفَصَُى  و

کند که از پدرش روایت می ]ترجمه:[ حضرت ابوعبیده بن عبد اهلل بن مسعود
چهار نماز باز داشتند ازرا  خدای خندق مشرکین رسولایشان فرمودند: در روز غزوه

                                                 
 .1٥٥امام مالک:صمؤطا ـ  1
 .٤٣جامع تأم ):صـ  2
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، وی دستور داد]تا اذان گوید[به بالل  تا این که بخشی از شب گرشت، رسول اهلل
، آنحضرت نماز ظهر را ادا فرمود، س س برای نماز عصر اقامه]تکبیر[ گفتاقامه واذان 

گفته ونماز عصر را خواندند، آنگاه برای نماز مغرب تکبیر گفته ونماز مغرب را 
 خواندند، پس ازآن تکبیر گفته ونماز عشاء را خواندند.

 :[] اقوال فقهاء

وقاَه إُ  هيَلا  : را نقل فرمودند [ قول حضرت ابراهیم نخعین امام بخاری]1
ْر إت عَُك  وصََ   و  ير َ   1.َمن ع َ   ًَ  و يرً  عش يَن سَنًة ی يَا

گوید: کسی که یک نماز را ترک کند)گرچه( بیست سال می ]ترجمه:[ ابراهیم
 .قضایش را بجا آوردبگررد آن را حتماع باید 

ََْر فَاْْلَْ  ا  :فرمایدمی ن امام ابن نجیم2 ََ   فَاَعْ  َعْن  ْوَ ْق ك َُأ فكيهك َأَن راَ  َ 
َُْکما َقَضاؤاَها َسَ  ٌء عَأ ََرَها َعْنًر  َأْو َسْهً   َأْو ُكَََّهبك نَأْ م  َوَسَ  ٌء   َا فكيهك فَإكنَها يَأ  أاها تك واجا ُك

َُةً  ُكي  2.َراَنْ   ْوَفَ  اك ا َر ك ًَ  َأْو َق
هرنمازی بعد ازثبوت وجوبش از وقت خود فوت شود، اصل این است که  ترجمه:

خواه عمداع آن را ترک نموده باشد یاسهواع، ویا به سبب خواب، فوائت زیاد باشند 
 یاکم، قضای آن الزم است.

فكيهك واجا با َقَضاءك  فرماید:می ن شارح مشهور صحیح مسلم عالمه نووی شافعی 3
ِ   ْوَف كيَضةك  ْوَفااكَْةك َسَ  ٌء  ِ  رن م ونَّيان أم ُكَغْ ك عاِّْ َاِّْ  3.عَأ ََرَها ُك

ی او واجب است، خواه به قضای آن بر ذمه ترجمه: هرکسی که نمازش فوت شود،
 عرری مثل خواب و فراموشی آن را ترک نموده باشد ویا بدون عرر.

                                                 
 .1/8٤صحيح بخار):ـ  1
 .2/1٤1البحأ الأائق:ـ  2
 .1/2٣1شأح مسلم للنوو):ـ  ٣
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ٍَ  ْلَ َأ ا مكن إكَ ابك َقَضاءك گوید: می ن  امام جصاص 4  وَصََ ك  وَهَِّ   َوِّكی َوَِ
ِاوكَی َعنك ََُضك  وَََُّ ك فكيهك َق ٌه َشاٌذ  َِ َُنَي  وفاَكَهاءك فكيهكَ َو َقر  ََ َيةك عكنَر  وِّْك  ك تَ خك  دَنَّك

َُيهك  َََن ا َع  1.وَيَف  و
ترجمه: اثری که در مورد وجوب قضای نماز فراموش شده بعد از یادآمدن وارد 

فقها نیست، قول شاذی که از بعض سلف مروی شده، درمورد آن هیز اختالفی بین 
 باشد.معمول به نمی

 2.َو عَأَفكا   َعَُی واجا بك َقَضاءك  وَفَ  اك ك گوید:می«رحمة األمّة»ن صاحب 5

 ترجمه: علما بر وجوب قضای نمازهای فوت شده اتفاق دارند.

ی کرام  در پرتو قرآن وسنت همچون دیدگاه موقف پیروان دیگر ائمه تذکر:
 تر مالحظه فرمایند:احناف است. برای تفصیل بیش

 «.1/215:المدوّنة الکبأ)» دیدگاه پیروان امام مالک را در 
 «1/223فتح الجواد:»را در و دیدگاه پیروان امام شافعی

 (1/442اکنصاف:»را در ودیدگاه پیراوان امام احمد بن حنبل 
 
 

 

  

                                                 
 .٣/288احکام القأآن للجصاص:ـ  1
 .1٤6رحمة األمّة: ص ـ  2
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 [:ی قطعی محدّث جلیل القدر]مال علی قاریفیصله

 فرماید:می عالمه مال علی قاری

ِمضان؛ ران ذوك جاًُ   »حدیث  من قضى  َ  من  وف  اض   آخ  مجَة من شه  
ِبب  قیًَا؛ ْلنه مناقض وإلمجا  عُى أن « وْ   َ  فاعْه   عن   إِب سهَني سنة

 1. وَهاٍ ت ت يك م مكام فااْة سن  تشيًئا من 
هرکس درآخرین جمعه رمضان قضای فرضی را بجا » ترجمه: این روایت که

قطعاع باطل « کنداش را جبران میسال از عمرش تمام نمازهای فوت شده آورد، تا هفتاد
تواند جایگزین نمازهای فوت است؛ زیرا مناقض با اجماعی است که هیز عبادتی نمی

 چندین سال باشد.شده 

اند که فقط قضای فرایض و وتر الزم است نه سنن و فقها تصریح نموده تذکر:
 نوافل.
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  

                                                 
 .٣٥6الموهللوعات الکبأ): صـ  1
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 ی فطرفضایل ومسایل صدقه

 :فطری هنصاب صدق
هر مرد یا زنی که مالک هفت ونیم توله طال، یا پنجاه ودو توله ونیم نقره، یا مال 

ها ، یا ی آنهای زاید بر ضرورت باشدکه قیمت همهیا سامان ،ی، یاکاالی تجارینقد
ها مساوی با ارزش پنجاه ودو توله ونیم نقره باشد، برچنین مرد و زنی بعضی ازآن
 1.ی فطر واجب استصدقه
یاد داشته باشید اشیایی که مورد نیاز نیستند بلکه صرفاع برای نمایش هستند و یا ه ب

گیرند، جزو ام سال مورد استفاده وبهره برداری قرار نمیدر خانه نگهداری شده، تم
 2.شوندنصاب محسوب می

 :ی فطروقت ادای صدقه

البته در آخر رمضان نیز  ی فطر، قبل از نماز عید الفطراست.اصل زمان ادای صدقه
 3.توان پرداخت نمودمی

 ی فطر:مقدار صدقه

کرده شود، مقدار یک صاع ی فطر اگر ازجنس خرما، کشمش، یا جو ادا صدقه
 4.باید ادا گردد، واگر از گندم باشد نیم صاع پرداخت شود

 5.سه چهارم سیر است و یک سیر مقدار یک صاع سه ونیم سیر، ونیم برابر با

                                                 
 ز.،باب مم یجوز دفع الصدقة إليه و مم الیجو1/160الجوهأة النيّأة:  ـ 1
 .2/1٥8بدائع الصنائع: ـ  2
 .٥6نوراالنوار: صـ  ٣
 ،باب صدقة الفطأ.1/12٤،12٣اال تيار لتعليل المختار: ـ  ٤
 .٣8،٣٤ملخصاً از اوزان شأعيه، مفتی محمّد شفيع عثمانی: صـ  ٥
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 ی فطر:مصارف صدقه

ها زکات توان به آنی فطر افراد مستمند و فقیری هستند که مین مستحق صدقه1
  1.داد
ها فطربه پدر ومادر، پدر برزگ و مادر بزرگ، پسر و دختر، ونوه ین دادن صدقه2

 2.ی فطر بدهندتوانند به همدیگر صدقهناجایز است، همچنین زن وشوهر نیز نمی
ن به غیر از خویشاوندان مرکور، به افراد دیگرمثل برادر وخواهر، برادر زاده 3

ر دایی، خاله و شوهر وخواهر زاده، عمو وهمسرعمو، عمه وشوهر عمه، دایی وهمس
توان ی زن وشوهر، برادر زن وشوهر خواهر، نا مادری، نا پدری را میخاله،خانواده

 3.صدقه داد به این شرط که فقیر و نیازمند باشند

 :فطر یهی صدقمسایل متفرقه

ی فطر]خودش[ واجب است، ولی ن اگر زنی صاحب نصاب باشد بر او نیز صدقه1
 4.ها، پدر ومادر، و شوهر را پرداخت کنددیگری مثل بچهی الزم نیست فطریه

ی خودش واجب است، صدقه نمودن از جانب برمرد صدقهگونه که همانن 2
ی فطر پدرو مادر وهمسر بر او واجب فرزندان نا بالغ نیز ضروری است. امّا دادن صدقه

 5.نیست
تحت تکفل او  ی خواهر وبرادر ودیگر خویشاوندان گرچهوهمچنین دادن فطریه
 6.باشند، بر شخت الزم نیست

                                                 
 ،باب صدقة الفطأ.٣/٣٧9الدر المختار: ـ  1
 ، باب مم یوهللع فيه الصدقة.1/٣0٣تحفة الفقهاء: ـ  2
 ، کتاب الزکوة، باب مصأف الزکوة.2/٤2٥البحأ الأائق : ـ  ٣
 ، باب صدقة الفطأ.1/12٣،باب صدقة الفطأ، اإل تيار لتعليل المختار: ٣/٣٧0ردالمحتار:  ـ ٤
 ، باب صدقة الفطأ.1/12٣اإل تيار لتعليل المختار: ـ  ٥
 ، الباب الثامم فی صدقة الفطأ.1/212فتاو) عالمگيأ): ـ  6
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 .1شان را ب ردازدیالبته اگر پسر و دختر بالغ مجنون و دیوانه باشد، پدر باید فطریه
، مثل زرّت، برنو کندمیاز غیر گندم]واجناس منصوصه[ صدقه ادا  کسین اگر3

صد وپنجاه ی قیمت یک کیلو وهفتو... قیمت گندم اعتبار دارد یعنی؛ باید به اندازه
 2.گرم گندم ارزش داشته باشد

ی فطر واجب ی رمضان را بهر دلیلی نگرفته باشد بر او نیز صدقهن کسی که روزه4
گونه که بر روزه دار واجب است ودر این مورد فرقی بین روزه دار خواهد بود، همان
 3.و بی روزه نیست

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، باب صدقة الفطأ.٣/٣68محتار: رد الـ  1
 .٥/1٧2فتاو) رحيميه: ـ  2
 .٥/1٧2فتاو) رحيميه: ـ  ٣
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 نماز عید

همراه شش تکبیر زاید. سه تکبیر در رکعت اوّل پس نماز عید دو رکعت است به 
پس از قرائت گفته وبا تکبیر چهارم به رکوع رود. چون  از ثناء ، ودر رکعت دوّم،

تکبیرات زاید رکعت اوّل پس از تکبیر تحریمه وثناء و در رکعت دوّم پیش از تکبیر 
در رکعت دوّم به رکوع هستند، از این جهت در رکعت اوّل به همراه تکبیر تحریمه و

شود. گویا در هر رکعت چهار تکبیر همراه تکبیر رکوع،چهار چهار تکبیر گفته می
 وجود دارد.

دربعض روایات در رکعت اوّل، تکبیرات زایده به همراه تکبیر تحریمه وتکبیر 
هم پنو تکبیر، ودر رکعت دوّم تکبیرات زواید وتکبیر رکوع چهار تکبیر  رکوع،  با

باشد، و در هر دو صورت تکبیرات زواید فقط مجموع تکبیرات نه می شمرده شده و
 شش هستند.

َلك َأُكی َعْهرك  وَ ْةَنك َيَر َها  َِسا هك  ّللك َ َُى  ّلَلا  ََعنك  ْوَكاسك َْضا َأْ َ ابك  قَاَه  َيَرَ  ك َُأ
َََُل قَاَه  َ َُى ُكَنا َُْيهك َوَس ُّ َ َُى  ّلَلا َعَُ  ََع َََُل يَأْ َم عكير   وَن ك ًَا َْيهك َوَس َأ ُِْ َ َ َأ َْ ًَا ََف َأ ُِْ َ  ََوَأ ُثا

 َِ نَي  ْنَصَ  َُْيَنا ُكَ ْجهكهك يك هك ك  ْْلََنااكکك   ََت عَأْنََّْ  »قَاَه   ََأقْأَهَ  َع ْْ َكهك  ََرَْ َ اُك ٍَك  َِ  ََوَأَشا
  1«.َوقَأَهَض إكُْأَهاَمها 
برای من بیان کرد  اهللرسول از اصحابگوید: یکی ابو عبد الرحمن قاسم می ترجمه:
با ما نماز عید را ادا فرموده ]درهر رکعت[ چهار تکبیر گفتند و زمانی  که رسول اهلل

که از نماز فار  شدند رو به سوی ما نموده ارشاد فرمودند: فراموش نکنید،تکبیرات 
با انگشتان دست اشاره نموده وانگشت  عید)مانند( نماز جنازه چهاراند، آنحضرت

 ابهام خود را بستند.

َ  ن2 ََاصك َكيَر َُْن  ْو َكك هاَ يْأَ َ َ َأَن َس ُا  َعااكَشَةَ َجُكيٌف ْلك َ قَاَه  َأْخَ ّنك َأ ْْ ا ه  َعْن َم
َِسا ها  ّللَك  َ َرْيَ  َراَن  ََ كَعَ َوياَِّيْأَفَة َُْن  ْوَيَنانك َََُل َسَلَه َأَِب ما َسى  ْْلَْش َُْيهك َوَس  َ َُى  ّللا َع

                                                 
 ، باب صلوة العيد.2/٣٧1شأح معانی اآلثار: ـ  1
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ُا  ما َسى   ا  ك  ْْلَْهَ ى َو ْوفكْی ك  فَأَكاَه َأ َْ ْك َُى  ْْلََنااكکك »يا هك َ ا َع ْْ ًَا َع َُِْأ ا َأ َْ ْك َ «َراَن يا
ُا  ما َسى   ا  ك  ْوَهْصَ  كَ َييْ »فَأَكاَه ياَِّيْأَفةا  َ َرَاَ فَأَكاَه َأ  ا راْن ا َرَِّوكَك راْن ا أاَر ْك

َُْيهكَلْ   1«.َع
به من  حضرت مکحول می گوید: ابوعائشه یکی از هم نشینان ابوهریره ترجمه:

 خداپرسید: رسول از ابو موسی اشعری و حریفه بن الیمان  گفت: سعید بن العاص
فرمودند: مانند  گفتند؟ حضرت ابوموسیچند تکبیر می« فطر»و« عید األضحی»در 

) ابوموسی( راست :فرمودند گفتند. حضرت حریفهنماز جنازه چهار تکبیر می
گوید. ابو موسی]اضافه نمود و[ فرمود: من در دوران استانداری بصره  این گونه می

 گفتم.تکبیر می

َا ٍ  َجا ن3 َُْكَنَةَ َو ْْلَْسَ ٍك ُْنك يَکكيَرَ قَاَت  َراَن  ُْنا َمَّْ ُا  َعْن َع وكًَّاَ َوعكْنَر ا ياَِّيْأَفةاَ َوَأ
  َََ ََ ك يَأْ َم  ْوفكْی كَ َو ْْلَْهَ ى َفَج هك ك  ك  وَص ْْ ََاصك َعنك  وَْ َكيرا ُْنا  ْو َِاَْل َس ما َسىَ َفَََّل

ْهرك  ّللك وكََ  -َهَِّ  يَأكا ها  َسْ  َهَِّ َ َوَهَِّ  يَأكا ها  َسْ  َهَِّ َ َيَت قَاَه َوها ياَِّيْأَفةا  َسْ  َهَِّ  
َا ٍ   َا ٍ    -ُْنك َمَّْ ا »َفََّلََوها فَأَكاَه  ُْنا َمَّْ َْ ْك اَ فَأَ َْرعاَ ُثَا يا َْ ْك ًَاَ ُثَا يَأْكَ أَا ُثَا يا َأ ُِْ ا َأ َْ ْك يا

ََْر  ْوككَ  َء ك  ًَا َُأ َأ ُِْ ا َأ َْ ْك َ يا  2«. ك  و َانكَيةك فَأَيْكَ أَا ُثا
فرمایند:  باری حضرت عبد اهلل بن رحمهما اهلل میترجمه: علقمه واسود بن یزید 

نشسته بودند که حضرت مسعود با حضرت حریفه وحضرت ابو موسی اشعری
ها پرسید، هریک به سوی دیگری در مورد تکبیرات عیدین از آن سعید بن العاص
سؤال شد وایشان  که از ابن مسعودکرد که از او سؤال کند، چناناشاره می
:) نماز گزار( چهار تکبیرگوید)یک تکبیر تحریمه وسه تکبیر زواید( س س فرمودند

قرائت کند وبعد تکبیر گفته و به رکوع رود. در رکعت دوم تکبیر وقرائت نموده 
 آنگاه بعد از قرائت چهار تکبیر )سه تکبیر زواید ویک تکبیربرای رکوع( بگوید.

                                                 
 .٣/289، باب التکبيأ فی العيدیم، السنم الکبأ) للبيهقی: 1/1٧0سنم ابی داؤد : ـ  1
 .٥٧0٤، حدیث شماره:٣/16٧مصنف عبدالأزاق: ، 9٤02،حدیث شماره:٤/٥9٣المعجم الکبيأ للطبأانی: ـ  2
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َِْسَ   ْوَ وكيرا ـ 4 َ قَاَه  َأ َا ٍ َ َوَأكك  َعْن راْ ٍاو:  َا ٍ َ َوياَِّيْأَفَةَ َوَأكك َمَّْ إكَِب َعْهرك  ّللك ُْنك َمَّْ
ْيَ   وَصََ ا  فَأَكاوا    َسْ   َْ ََََْنةك فَأَكاَه  إكَن َهَِّ  عكيرا  ْوناَُّْكنكنَي َف ََْر  ْو ََ كعْك َُأ ما َسى  ْْلَْش

َْ »َأَِب َعْهرك  وَ ْةَنك َفََّلََوها فَأَكاَه   َِ   مكَن يَأكا ما فَأيا َ َوسا  ْكَْابك َةك  ْو ًَاَ ُثَا يَأْكَ أا ُكَفا ك َأ ُِْ ا َأ  ْك
َِ   مكَن  َ َوسا  ْكَْابك َةك  ْو َُْك ََخٌْفَ ُثَا يَأكا ما فَأَيْكَ أا ُكَفا ك اَ َويَأ َْرعا َفْك َْ ْك َ ُثَا يا  ْوناَفَص ك

ًَا يَأ َْرعا  ك آخك كهكنَ  َأ ُِْ ا َأ َْ ْك َ يا َ ُثا َُْك عكٌَّْع   ْوناَفَص ك َكيَرْينك َفْك ٌر مكْنهاَلْ  ك  ْو َ  ا َو يك َْ  1.َ َفَنا أَْن
پس از گرشت  روایت است که حضرت ولید بن عقبه ترجمه: از کردوس

یک سوّم شب به حضرت عبداهلل بن مسعود، حضرت حریفه، وحضرت ابوموسی 
این روز چگونه  پیغام دادندکه امروز روز عید مسلمانان است. روش نماز دراشعری
که قاصد از ب رس.چنان باشد؟ همه گفتند: از ابو عبد الرحمن یعنی؛ ابن مسعودمی

یک تکبیر تحریمه، وسه تکبیر زواید( او فرمود: ایستاده چهار تکبیر) وی سؤال نمود و
به رکوع  ی فاتحه ویکی از مفصالت را بخواند، باز تکبیر گفته وگوید، آنگاه سوره

ی فاتحه و یکی از ها پنو تکبیر است، باز برای رکعت دوّم برخیزد، سورهاینبرود، 
باشد بگوید، در مفصالت را بخواند، س س چهار تکبیر که آخرین آن تکبیر رکوع می

شود، هیز کس از حاضران بر ابن مسعود انکار عید األضحی وفطر نه تکبیر می
 (.شودمحسوب می ننمود)که از سوی ایشان تأیید قول ابن مسعود 

همه اتفاق نمودند که تکبیرات جنایز مانند  ن  در دوران خالفت فاروق اعظم 5
 تکبیرات عیدین چهار باشد.

َُى  ْْلََنااكکك  هكَ  َع ْْ ُا    وَْ ََ َُى َأْن َ ْ هك ك  ك  ْْلَْهَ ى َو ْوفكْی ك  َفََلمْجََا   َأْمَ هاَْل َع ْْ  َمكْ َ   وَْ
هك َ  ْْ ََُِْع َع َُى َذوككَ فَلا  َ ت  َأ َع َأْم اهاَْل َع   2«.مجْك

ها اتفاق نمودند براین که تکبیرات نماز جنازه مانند عیدین چهار تکبیر ترجمه:آن
 اجماع نمودند. امر همین است وبر

                                                 
 .9٤00، شماره:٤/٣9٤،٣9٣المعجم الکبيأ للطبأانی: ـ  1
 ، باب التکبيأ علی الجنائزکم هو؟.1/٣19شأح معانی اآلثار: ـ  2
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َا ٍ َ ن 6 هك َ ك »َعنك  ُْنك َمَّْ ْْ ََةك َوُكَْ هك َ ك  و َْر ْْ هك َ ت  ُكَْ ْْ َ َو ك  ك  ْْلاوَِب ََخَْف َع ْسْكْفَْاحك  تك
ََةك  هك َ ك  و َْر ْْ ٌََة ُكَْ َأ ُِْ ََةك  ْْلاْخَ   َأ  1«. و َْر

گوید: در رکعت اوّل عید به همراه تکبیرات تحریمه و می ترجمه: ابن مسعود
شوند)خالصه رکوع پنو تکبیر، و در رکعت دوّم به همراه تکبیر رکوع چهار تکبیر می

 .(د وجود دارددر هر رکعت، سه تکبیر زای

َ ـ 7 ِك ك َا َْ َكيرك »َعْن َعْهرك  ّللك ُْنك   َ   ّللا َعْنهاَنا  ك  ْو َِهك َُْ   ُْنك َعَها:    َأَنَها َ َُى َخ
ًَا َأ ُِْ َ َ َأ َْ َ قَأَ أَ  ََف َ َرَ َ فَأَ َفعَ  َُثا َ قَاَم  ك  و َانكَيةك فَأَكَ أَ  َُثا ثً  َُثا ََ َ َرَ َ َ  َ َرَ َ فَأَ َفعَ  َُثا  2«.ُثا

نماز عید را ادا  ترجمه: حضرت عبداهلل بن حارث پشت سر عبداهلل بن عباس 
نمودند، ابن عباس نخست چهار تکبیر گفته، قرائت نمود وپس ازآن تکبیر گویان به 
رکوع رفت، وزمانی که برای رکعت دوّم برخاست، نخست قرائت نمود، پس ازآن سه 

 گفت و بعد با تکبیر چهارم به رکوع رفت.تکبیر]زاید را[ 

 رفع یدین در تکبیرات عیدین:

 شود.ها بلند کرده میدر نماز عید به وقت تکبیرات دست
 
 

 دلیل اوّل:

َك ْك قَاَه  َو ك  َعأاْ َفعا  ْْلَْيركع  ك َسْهعك َمَ  بكَن   ك  ْفْكَْاحك  وَصََ ك »َعْن إكُْأَ  هكيََل  وَنَخ
هك ك وكُْكانا تك  ك  ْو كْع ك  ْْ َكيَرْينك  َ وَْ ََج ك  ََو ك  ْو َْ مك   ََ َُى  وَصَفا َو ْوَنْ َو ك  ََوعكْنَر  ْسْك  ََوَع

اْنع  َوَعَ فَات    3«.اَمنْيك عكْنَر  ْْلَْنَ عَأنْيك َوعكْنَر  ْوَنكَ  ََوِبك

                                                 
 ، باب التکبيأفی صلوة العيد.٥٧02،حدیث شماره:٣/166مصنف عبدالأزاق: ـ  1
 علی الجنائز کم هو؟.، باب التکبيأ 2/٣٧2سنم الطحاو): ـ  2
 ، باب رفع اليدیم عند رؤیةِ البيت.1/٤1٧سنم الطحاو): ـ  ٣
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می فرمود: در هفت محل  ترجمه: تابعی جلیل القدر حضرت ابراهیم نخعی
 شود:ها برداشته میدست
 ؛ن آغاز نماز1
 ن هنگام قنوت وتر؛ 2
 ن در]نماز[ عیدین ؛3
 ن به وقت استالم حجر اسود؛ 4
 ن بر صفا  و مروه؛ 5
 ن در مزدلفه وعرفات؛  6
 ن هنگام توقف در دو جمره؛ 7

 دلیل دوّم:

َِفعك  وَيَرينك فكی  َُی  هك َ تك َو عَأَفكا   َع  1. وٌَْ
 ند.اهترجمه: فقها بر رفع یدین در تکبیرات عیدین اتفاق نمود 

 

 دلیل سوّم:

َكيَرينك  هك َ تك  و هك ك  وكانا تك َوعٌَ َُی أَنَها يا َفعا  ْلَيركی فكی عٌَ َا   َع   2.َو َ مَج
داشته ها بر اند که هنگام قنوت وتر وتکبیرات عیدین دستترجمه: فقها اتفاق نموده

 خواهد شد.

هنگام رفتن به رکوع، وبر داشتن سر از رکوع، وآغاز رکعت سوّم نمازهای  فایده:
 پنو گانه رفع یدین کردن ممنوع و در نماز عیدین رفع یدین مشروع است؛ زیرا ارشاد

                                                 
 .6٣، باب صالة العيدیم، رحمة االمّة فِی إ تالف األئمة: ص٣/٤9٥مأقاة المفاتيح لعلی القار):ـ  1
 ، رفع اليدیم فی الصلوة.1/٤8٤بدائع الصنائع للکاسانی: ـ  2
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 1 .﴿َوَأقكَلك  وَصُ َ  وكِّك  كی خداوند متعال است که

 ترجمه: نماز را برای یاد من ب ا دار.
عملی که در نماز ذکر یا مقرون)متصل( بالرکرباشد از روی این آیه مطلوب  لرا

خواهد بود، امّا عملی که نه خودش ذکر است ونه مقرون به ذکر غیر مطلوب وقابل 
باشد. رفع یدین در عیدین با ذکر یعنی؛ اهلل اکبر مقرون ومتصل است از این ترک می

گانه موارد مرکور( نمازهای پنو جهت مطلوب شریعت است، امّا رفع یدین )در
 .باشدمیرو به سبب غیر مطلوب بودن ممنوع  اینحرکت خالی بدون ذکر است، از

     

 
 

     
 

 

 

 

  

                                                 
 .1٤ـ طه: 1
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 های شش روز شوّالروزه

ی رمضان مبارک و شش های فراوانی در مورد روزهدر احادیث فضیلت و ترغیب
 روز شوّال وارد شده است:

َََُل قَاَه َعْن َأكك أَيُّ َب  َُْيهك َوَس َِسا َه  ّللَك َ َُى  ّلَلا َع ًّا مكْن »َأْن  ََها سك ََِمَضاَن ُثَا أَعْأَه َمْن َ اَم 
َيامك  وَرْه ك   1«.َشَ  ه  َراَن َرصك

فرمودند:  روایت است که رسول اهلل ترجمه: ازحضرت ابو ایوب انصاری
روز شوّال را درپی آن بیاورد، ی شش هرکه رمضان را روزه بگیرد وس س روزه»

 .«همچون روزه گرفتن تمام عمر خواهد بود
 فرماید:چنین می در روایتی دیگر ابو ایوب انصاری

َََُل يَأكا ها   َُْيهك َوَس َِسا َه  ّللَك َ َُى  ّللا َع َْ ا  َلََّنَا »کَك َْ َ َف ًّا مكْن َشَ  ه  ََِمَضاَنَ َوسك َمْن َ اَم 
ََُها  َ اَم  وَََّنةَ   2«.را

هرکه رمضان وشش روز از شوّال » شنیدم که فرمود: خدا]ترجمه:[ من از رسول
 را روزه بگیرد، گویا تمام سال را روزه گرفته است.

ی تمام عمر و در ی روزهی شوّال]پس از رمضان[ به منزلهدر حدیث اوّل روزه
را وقتی مسلمان تمام ی سال قرار داده شده است؛ زیی روزهروایت دوّم به منزله

)اجر وپاداش یک نیکی  « ََّنة َُش  أم اِا» گیرد، طبق قاعدهرمضان را روزه می
ی شود، وپس از آن روزههای یک ماه برابر با ده ماه میحد اقل ده برابر است( روزه

ی تمام شش روز شوّال برابر با دو ماه خواهد بود، لرا این شخت مستحق پاداش روزه
کامالع « گویا تمام سال روزه گرفته است» شود. با این توضیح مطلب حدیثسال می
ی این شش روز شوال را بعد از ردد. به همین منوال اگر مسلمانی روزهگواضح می

رمضان معمول همیشگی خود کند، گویا تمام زندگی را با روزه س ری نموده است، 

                                                 
 الصيام، باب استحباب صوم  ستة مم شوال.صحيح مسلم، کتاب ـ  1
 .1٤٣02مسند احمد: حدیث شماره: ـ  2
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شود. لرا کامالع واضح می« گویا تمام عمر روزه گرفته است» با این توضیح حدیث
 برای تحصیل این فضیلت باید کوشید.

 چند مسهله:

ی کسی باشد، احتیاطاع اوّل قضای بر ذمه ی چند روز ازماه رمضانروزه گرن ا1
 1.رمضان وس س شش روز شوّال را بگیرد

ن روزه گرفتن این شش روز فوراع پس از عید الزم نیست، بلکه پس از عید، هرگاه 2
فقط اهتمام بنماید که این شش روز را در شوّال  ها را بگیرد.تواند، آنبخواهد می
 2.تکمیل کند

 

 
 

 

 خورشیدی. 18/4/94ق برابر با ه.1436رمضان  22پایان ترجمه: عصر روز پنو شنبه

 ََ َك  نرا   ُكيَلا َو عاب ِّك  وَ  ّللك ََ نَا إكَنَ  أَنَ   وََّنكيعا  و ُِْنا عَأَكَه  مك  َ َاتك َك ی ُكنََنْكهك َعْكَلُّ  وَصا
َُيَنا إكَنَ   يَلا  َع َُی َخ ك َخُككهك ُماََنر   وََْ  با  وَ يك ََاَوی َع َكنيَ  وَ َُی  ّللا عَأ  .َوآوكهك َو َ  هكهك َأمَج

 
 محمّد روشندل ورکاتی

 الحرمین الشریفین چابهار جامعةمدرّس 
 
 

                                                 
 ، باب فی صوم التطوع.10/٣10نهایة المحتاج: ـ  1
 ، األیام الّتی یستحبّ صومها.2/21٥شأح نقایه: ـ  2


